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80-koppig topensemble uit Oekraïne 
komt naar Nederland  
Optredens tijdens Floriade hoogtepunt van concerttournee 
 
24/5/2022 | Het Oekraïense Liatoshynsky Classical Music Ensemble (symfonieorkest en koor) uit 
Kyiv komt naar Nederland. Het 80-koppige gezelschap, dat behoort tot de beste ensembles van 
Oekraïne, verzorgt van 2 t/m 9 juni 2022 optredens in Lelystad, Almere, Utrecht, Hoorn, Enkhuizen 
en Urk. Ook worden er enkele kamermuziek- en orgelconcerten gegeven. Hoogtepunt vormen de 
optredens tijdens de wereldtuintentoonstelling Floriade Expo 2022 op vrijdag 3 en zondag 5 juni. 
Enerzijds brengt het ensemble werken van Westerse componisten als Vivaldi en Mozart, 
anderzijds breken zij een lans voor de Oekraïense hedendaagse muziek. Het hoofdzakelijk 
klassieke programma bevat ook enkele jazz- en volksstukken. Het werk WE ARE!, tevens de titel 
van deze concerttournee, is gebaseerd op het Oekraïense volkslied. De opbrengst van de 
concerten gaat naar Giro 555 en is bestemd voor de wederopbouw van Oekraïne. 
 
“Met het begin van de invasie van de Russische strijdkrachten stopten al onze activiteiten”, zegt Stanislav 
Nevmerzhytskyi, pr-manager van het ensemble. “Het repetitieproces werd pas weer hervat na de 
volledige ontmanteling van de regio Kyiv. Hoewel er nog steeds luchtalarm klinkt, hebben onze musici en 
zangers zich met toewijding en geestdrift voorbereid op deze tournee. Ondanks de militaire agressie, die 
met name tot doel heeft onze cultuur te vernietigen, zoals blijkt uit de massale aanvallen op musea, 
scholen en concertzalen, vechten wij voor onze identiteit op alle fronten. Oekraïense muziek vormt een 
uniek fenomeen binnen de Europese cultuur. We willen dan ook vooral die muziek laten horen, die 
bepaalt onze identiteit.” Op het programma staat onder andere een breed scala een spirituele 
koormuziek, van de achttiende eeuwse Mykola Dyletskyi tot gerenommeerde hedendaagse componisten 
als Yevhen Petrychenko en Ivan Nebesnyi. Tijdens de kamermuziekconcerten zal er ook werk klinken 
van de Nederlandse barokcomponisten Jan Pieterszoon Sweelinck en Willem de Fesch. 
 
Schakel 
De Oekraïense en in Nederland woonachtige David Rabinovich, violist en artistiek leider van het 
Nederlandse Apollo Ensemble, is de verbindende schakel. Hij heeft als veertienjarige jongen met het 
orkest een Bach-cantate mee mogen spelen tijdens een optreden in zijn geboorteplaats Mykolajiv. Dat 
heeft een onuitwisbare indruk op hem gemaakt. Enkele jaren geleden heeft hij het orkest in Kyiv mogen 
dirigeren. Het Liatoshynsky Classical Music Ensemble komt naar ons land op initiatief van het Apollo 
Ensemble. De concerttournee wordt ondersteund door de Provincie Flevoland, de gemeentes Almere en 
Lelystad en de Floriade. 
 
Presentatievideo orkest: https://fb.watch/bLae8vA0TW/ 
Presentatievideo koor: https://fb.watch/bLabb2QZvw/ 
 
Liatoshynsky Classical Music Ensemble of the National Organ and Chamber Music Hall of Ukraine 
o.l.v. Bogdan Plish | ‘WE ARE!’ 
 
Do 2 juni  20.00 uur  Lelystad Agora Theater  Orkest en koor 
Vr 3 juni 17.00 uur Almere  Floriade  Orkest en koor 
Za 4 juni 13.00 uur Utrecht  Nicolaikerk  Orgel en koor 
Za 4 juni 20.00 uur Hoorn  Oosterkerk  Orkest en koor 



Zo 5 juni  11.30 uur Almere  Floriade  Orkest en koor 
Ma 6 juni 15.00 uur Enkhuizen Zaal 66   Kamermuziekensemble 
Ma 6 juni 20.00 uur Enkhuizen Zuiderkerk  Orkest en koor 
Wo 8 juni 20.00 uur Urk  Bethelkerk  Orgel 
Do 9 juni 15.00 uur Almere  Goede Rede  Orkest en koor 
Do 9 juni 20.00 uur Almere  Goede Rede  Orkest en koor 
 
Tickets & Info 
 

 
Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van interviews en reportages kunt u 
contact opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email 
johan@nieuwsmakelaar.nl. 
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