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DAAROM CITYPROMS
De Oekraïense vrouw was heel stellig.
Vandaag, zei ze, voelde ik me weer écht
even mens. ‘Ik kijk naar mijn dochter
en voor het eerst sinds lange tijd zag ik
haar lachen.’ Ik sprak de moeder op een
ochtend in haar opvangcentrum. In een
ruimte waar ze met andere gevluchte
vrouwen en kinderen uit de oorlog naar
een concert luisterde. Muziek.
Een mooier cadeau bestond er op dat
moment voor hen niet. Want hoe blij de
vrouwen ook waren met alle hulp. De
boodschappen, het dak boven hun hoofd,
de extra kleding; ze werden allemaal in
dankbaarheid en met liefde in ontvangst
genomen. Maar ze namen de pijnlijke
en werkelijke gedachte aan de zinloze
oorlog in hun vaderland niet weg. Het
gedwongen afscheid van hun
mannen, de vaders en grootvaders.
De onzekerheid en de angst over wat er
met hen ging gebeuren: die bleef onverminderd groot. Dat alles telde even niet
toen er muziek klonk, vertelde de vrouw.
Het maakte opnieuw indruk op me. Muziek als
voedsel voor de ziel. Ik had het vaker gezien.
In Bosnië-Herzegovina, een land dat nog altijd
moet herstellen van de verwoestende burgeroorlog, zag ik dat de Balkanmuziek mensen bij elkaar
bracht in plaats van uit elkaar dreef. Dat de hoop
er altijd is als er muziek wordt gespeeld. Op het
moment dat de tanks schieten en de vliegtuigen
hun bommen laten vallen, luisteren mensen in
de metrostations naar het gitaarspel van een
muziekdocent. Te midden van onmetelijke ellende
is er altijd nog muziek. Op het moment dat de
mensheid zich van zijn slechtste kant laat zien,
zijn er gelukkig anderen die de menswaardigheid verdedigen. Met hand en tand. Met gitaar en
stem. Al heel erg lang.
Op de plantages werkten de tot slaaf gemaakte
families zich soms letterlijk dood. Door samen te
zingen, hielden ze stand. En bleef het verlangen
naar een betere toekomst tastbaar. Ik vind dat
muziek een levensbehoefte is. Onmisbaar en
bereikbaar. Een kunstvorm als levensvorm.
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Een leven zonder muziek kan ik me niet voorstellen. Toen ik vorig jaar gevraagd werd om de
nieuwe artistiek leider van CityProms Festival te
worden, twijfelde ik daarom geen
seconde. Ik kende CityProms al als een
evenement dat ‘meer dan een festival’ wil zijn.
Daar wilde ik me heel graag voor inzetten.
Om te zorgen dat het festival niet meer een
eindpunt is, maar een tandwiel dat het volgende
traject in beweging zet. Daarom kunnen artiesten
en deelnemers zich al inschrijven voor volgend
jaar. Daarom maken we afspraken met
verenigingen en partners. Zodat het netwerk van
gelijkgestemden alleen maar groter en sterker
wordt. En dat is nodig, in een politiek dat opnieuw flinke bezuinigingen in de culturele sector
aankondigt.
CityProms Festival erkent de waarde van muziek.
Daarom is in het programma altijd plek voor de
maatschappelijke concerten van Embrace
Nederland. Daarom nodigen we musici uit het
Noorden uit voor een groot gezamenlijk concert
onder leiding van de componist des vaderlands.
Daarom is er een jeugdorkestenfestival.
Want muziek is er voor iedereen; dat vinden we
niet alleen, dat laten we zien. Izaline Calister
zingt vrolijke kinderliedjes uit Curaçao, Aruba en
Bonaire. In de Blokhuispoort is een Muziekspeeltuin voor de allerkleinsten.
Elske DeWall en Iris Kroes treden op met
prachtige harmonieorkesten en in Neushoorn
zijn allemaal interessante workshops.
Het Noord Nederlands Orkest zorgt samen met
spoken word-artiest Elten Kiene voor een bijzondere Caribische vrijdagavond op het Wilhelminaplein. We hebben aandacht voor de herdenking en
viering van het einde van de slavernij.
In deze krant zetten we alles voor je op een rij.
Houd onze website cityproms.nl in de gaten voor
de meest actuele tijden!
Namens ons hele teamen onze geweldige
vrijwilligers die ook dit jaar weer volop
meedoen, zeg ik: tot CityProms!

Irma Kort

Artistiek leider
CityProms Festival

VAN MODERN
KLASSIEK TOT
JAZZ, SOUL
EN HAFABRA
Al meer dan tien jaar lang maakt CityProms
Festival naam als het feest van de vele
smaken. Naast muziek hecht het festival
sterk aan educatie, innovatie en het
samenspel van honderden musici. Publiek
mag bij alle concerten gratis naar binnen.
De ruim veertig concerten worden op
bijzondere en vaak sfeervolle locaties in
het centrum van Leeuwarden gegeven.
CityProms staat daarnaast ook bekend
om zijn voortreffelijke en vaak interactieve
jeugdvoorstellingen.
CityProms 2022 is van 22 tot en met 26 juni
en is kortom de allerbeste reden om de
historische hoofdstad van Friesland te
bezoeken. Alle updates over het programma
staan op cityproms.nl
Informatie over verblijfsaccommodaties:

visitleeuwarden.nl en friesland.nl

Kom met de bus of trein van Arriva en betaal
voor een dagkaart voor het hele gezin maar
15 euro. Kijk op cityproms.nl/arriva

Foto: Ruben van Vliet
CITYPROMS 2022
CITYPROMS 2022
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WOENSDAG 22 JUNI
CO2-O2 en BOSK
Wat heeft je adem te maken met onze
bomen? Waarom worden bossen ook
de groene longen van onze planeet genoemd. Loop op het Gouverneursplein
door het BOSK en je vragen worden
beantwoord. In CO2-O2 droom je weg
bij de klanken Thin Air van de componist Calliope Tsoupaki. Je wordt verrast
door vijf musici.
’s Middags en ’s avonds,
Gouverneursplein. Ook op donderdag!,

BB (KINDERPROGRAMMA, 0+)
Een dans- en muziekervaring voor
de allerkleinsten. In een magisch
spel, clownesk, dansant en muzikaal,
bewegen de dansers zich en omringen
de muzikanten de baby’s met zachte
klanken. Samen improviseren ze op
de bewegingen en geluiden van het
piepjonge publiek en ontstaat er een
unieke dialoog tussen artiesten, baby’s
en volwassenen.
10.30-11.30 uur, dbieb, Kapel

vermogen maken van De Troostprijs
een ode aan de menselijke maat. De
kleinste mens ooit was 54 centimeter,
de langste mens 2 meter 72: van de
maan af gezien zijn we allemaal even
lang. 15.30-16.30 uur,
De Harmonie, Grote Zaal

ZELJA
Met Zelja schetst de Bosnische Kaca
Sarajlic in noten de situatie van haar
land, 27 jaar na het einde van de oorlog
in Bosnië-Herzegovina. Een persoonlijk
muzikaal verhaal over een land dat verscheurd is door polarisatie en politieke
spanningen. Fie Schouten en Pauline
Post vertolken de compositie samen
met andere werken waarin verhalen
een rol spelen.
20.30-21.30 uur, dbieb, Kapel

DONDERDAG 23 JUNI

DE TROOSTPRIJS
(KINDERPROGRAMMA, 7+)
Vier dansers, een piano, viool, zang en
dans. En een choreografie van Jack
Timmermans. Humor en relativerings-
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BON DIA, GOEIEMORGEN
(KINDERPROGRAMMA, 4+)
Een bonte verzameling van kinderliedjes uit Curaçao, Aruba en Bonaire. De
bekende zangeres Izaline Calister zong
als kind al graag en veel en zij zocht
bekende kinderliedjes uit die elke Antilliaan kent. De liedjes worden afwisselend gezongen in het Papiaments én
het Nederlands. Hopi pret, want zo kan

iedereen meezingen!
12.00-13.00 uur, Theater De Bres

SYMPOSIUM EMBRACE
Ervaringsdeskundigen over de ontwikkelingen op het gebied van muziek in de
zorg en het sociaal domein. Verschillende sprekers geven acte de présence,
onder wie een musicus en een zorgmedewerker die uitleggen wat muziek in
het dagelijks leven voor hen betekent en
wat het ze heeft gebracht in de dagelijkse (zorg)praktijk.
14.00-17.00 uur, Neushoorn café

ORGEL GENERATIE CONCERT
Een talent, een jonge professional en
een rot in het vak: het drie-generaties-concert in de Grote of Jacobijnerkerk verenigt alle leeftijden. Met
drie organisten: Borna Simic, Jochem
Schuurman en Pieter Dirksen (foto).
Een combinatie van deze drie musici
belooft een spannend en veelzijdig concert. Kunst en Coo neemt het doe-orgel
mee: een orgelbouwpakket dat leerlingen alles leert over het orgel.
19.00-20.00, Grote of Jacobijnerkerk

VRIJDAG 24 JUNI
JAMES OESI
Contrabassist James Oesi is verliefd op
de muziek van Johann Sebastian Bach.
Tijdens dit concert speelt hij een selectie van de muziek uit de cellosuites en
vertelt hij uitgebreid over het intensieve
voorbereidings- en opnameproces.
Over de schoonheid van de muziek
en het vertaalproces om deze muziek
op de contrabas tot zijn recht te laten
komen.
17.30 en 18.30 uur, Waalse Kerk

LONESOME COWBOYS
(SOCIAAL PROJECT)
In ieder mens gaat vermoedelijk een
Lonesome Cowboy schuil. Het is dàt
stukje van jezelf dat je liever voor
anderen verborgen houdt. Lonesome
Cowboy is de naam van de nieuwste
muziektheatervoorstelling van Anders!;
een voorstelling voor en door mensen
met en zonder een beperking. Het is de
opvolger van De dag dat ik op reis Ga
(CityProms 2021).
19.00-19.00 uur,
De Harmonie, Accent Zaal

ELTEN KIENE (PRESENTATOR)
Spoken-word artiest Elten Kiene is
vrijdagavond 24 juni presentator op
het Wilhelminaplein. Behalve spoken
word-artiest, is hij presentator, organisator en workshopdocent. Hij was
onderdeel van het hiphopcollectief
Brandwerk en reisde voor het project

Next Generation Speaks naar Liverpool,
San Francisco en Johannesburg.
19.45-00.00 uur, Wilhelminaplein

NOORD NEDERLANDS ORKEST
Het NNO speelt werk van Hannah Kendall, Chopin en Randel Corsen. Onder leiding van dirigent Benjamin Levy en met
solist Nino Gvetadze (piano). De composities van Hannah Kendall leverden haar
de titel ‘one of the briljant composers’.
Van de BBC op. De Antilliaanse componist Randal Corsen schreef de opera
Katibu Di Shon (slaaf en meester).
Het NNO speelt er een suite uit.
20.00-21.00 uur, Wilhelminaplein

NUEVA MANTECA
Nueva Manteca is terug in al zijn glorie:
een nieuwe, adembenemende band
met een frisse, internationale line-up
afkomstig uit Nederland, Venezuela,
Duitsland en Uruguay. Overbekende
originals als Bluesmarch en Moaning
worden naast minder bekende stukken
op een verrassende manier bewerkt. De
Latin jazz-mainstay gaat een echt feest
worden! I.s.m. stichting Redbad Jazz.
21.00-22.30 uur, Neushoorn, Grote Zaal

NOORDPOOL ORKEST
MET ELSKE DEWALL
Met Dansen op de Grens maakt het
Noordpool Orkest nieuwe arrangementen met streektalen uit Fryslân, Drenthe,
Overijssel en Gelderland. Op CityProms
gebeurt dat samen met Elske DeWall.
Reinout Douma arrangeert de muziek
voor het 36-koppige orkest met
producer.
22.30-23.45 uur, Wilhelminaplein

ZATERDAG 25 JUNI
DE MUZIEKSPEELTUIN
(KINDERPROGRAMMA 2-8 JAAR)
Trommelen, tingelen, klepperen, rinkelen
en ratelen, bij ons maakt alles geluid!
De Muziekspeeltuin is een unieke
verzameling klankobjecten. Voel je je
nog geen muzikant? Het leuke aan De
Muziekspeeltuin is dat je nog niks hoeft
te kunnen. Alles gaat (bijna) vanzelf.
10.00-16.00 uur, Blokhuispoort

JEUGDORKESTENFESTIVAL
Luister in de grote zaal van De Harmonie naar de optredende jeugdorkesten.
Of steek je handen uit de mouwen en
ga zelf aan de slag in één van de vele
workshops in Neushoorn. Bouw je
eigen robot voor het robotorkest, maak
een echte compositie, maak muziek met
planten en leer te werken met Ableton.
10.00-17.00 uur, De Harmonie
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BOSK

09:00

09:00

9:30

9:30
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11:00
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11:30
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09:00
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17:00

18:00
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18:00

17:00

17:30

James Oesi
voorstelling

17:30

18:30

18:30
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9:30

19:30

10:30

10:30

19:30

18:00

10:00

20:00

11:00

11:00

20:00

20:30

11:30

11:30

20:30

21:00

12:00

12:00

21:00

18:30

10:30

18:30

James Oesi
Bach suites

11:00

19:00

19:00

20:00

20:30

21:30

Noord Nederlands Orkest

20:00

21:00

21:30

12:30

11:30

19:30

12:00

20:00

12:30

20:30

21:30

22:30

22:30

13:30

13:30

22:30

22:30

13:30

13:30

22:00

14:00

14:00

14:00

14:00

13:00

21:00

13:30

21:30

14:00

22:00

Presentator Elten Kiene

Hothouse Redbad Jazz - Nueva Manteca

21:00

22:00

22:00

13:00

13:00

22:00

22:00

13:00

13:00

Repetitie Groningen - All Together Now - Martin Fondse

19:30

20:30

12:30

21:30

21:30

12:30

12:30

Bon Dia

Repetitie Drenthe - All Together Now - Martin Fondse

19:30

Embrace/Anders!
Lonesome Cowboy

18:00

19:00

Orgel generatie concerten

CO2-O2

19:00

10:00

10:00

ZATERDAG 25 JUNI - OCHTEND + MIDDAG

Groningen - Prins Claus
Conservatorium

Wilhelminaplein
Inloop
Festivaltent

Wilhelminaplein

Wilhelminaplein
Arriva-Hoofdpodium

Waalse Kerk

Neushoorn Grote zaal

De Harmonie - Accent
zaal

LOCATIE

VRIJDAG 24 JUNI

Lokatie in Assen

Grote - of
Jacobijnerkerk

LOCATIE

DONDERDAG 23 JUNI - AVOND

Neushoorn - Café

Theater De Bres

LOCATIE

DONDERDAG 23 JUNI - OCHTEND + MIDDAG

18:30

Repetitie Friesland - All Together Now - Martin Fondse

CO2-O2

18:30

10:30

11:30

Kurioskerk

18:00

18:00

11:00

BB Wonderland collective 2+

10:30

Fie Schouten en Pauline
Post

BOSK

10:00

10:00

dbieb - kapel

LOCATIE

WOENSDAG 22 JUNI - AVOND

De Harmonie - Grote
zaal

dbieb - kapel

LOCATIE

WOENSDAG 22 JUNI - OCHTEND + MIDDAG

CO2-O2

15:30

15:30

23:00

15:00

23:30

15:30

14:30

22:30

15:00

23:00

15:30

23:30

16:00

16:00

00:00

00:00

16:00

16:00

16:00

De Troostprijs 6 +

CO2-O2

15:30

Embrace Symposium

15:00

15:00

15:00

Noordpool Orkest Dansen op de
Grens met Elske DeWall

22:30

14:30

14:30

14:30

14:30

CITYPROMS 2022

CityProms 2022 - Onder voorbehoud en tijden bij benadering

16:30

00:30

00:30

16:30

CO2-O2

16:30

16:30

CO2-O2

16:30

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

18:00
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17:00

17:30

18:00

dbieb

09:00

09:00

Wilhelminaplein

Wilhelminaplein
Arriva-Hoofdpodium

Neushoorn - Arena

Neushoorn - Grote zaal

Prinsentuin

LOCATIE

ZONDAG 26 JUNI

Wilhelminaplein

Wilhelminaplein
Arriva-Hoofdpodium

Wilhelminaplein
klein podium

Westerkerk

Neushoorn - Grote zaal

Grote - of
Jacobijnerkerk

De Harmonie Middenzaal

LOCATIE

09:00

09:00

18:00

18:00

ZATERDAG 25 JUNI - AVOND

Wilhelminaplein

Wilhelminaplein
klein podium
Wilhelminaplein
Arriva-Hoofdpodium

Westerkerk

Theater De Bres

Praam

Neushoorn - Café

Neushoorn - Grote zaal

Neushoorn - Arena
kleine zaal

Neushoorn

Doopsgezinde Kerk

De Harmonie - Grote
zaal

De Harmonie - Foyer

dbieb - kapel

LOCATIE

9:30

9:30

18:30

10:30

18:30

11:00

19:00

11:30

13:00

21:00

19:30

10:30

10:00

10:00

19:00

20:00

11:00

11:00

20:00

21:00

12:00

11:30

20:30

12:00

21:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:30

22:30

13:00

13:30

15:00

23:00

15:30

23:30

16:00

00:00

16:30

00:30

23:00

14:00

14:00

All Together Now Martin Fondse

14:00

23:00

14:30

14:30

23:30

23:30

14:30

Adje Orkest
De Waldsang

15:30

00:30

00:30

15:00

15:30

Presentator Willem de Vries

Carlama Orkestar

15:00

00:00

00:00

15:30

16:30

16:30

JongNBE

16:00

16:30

17:30

17:30

Soli Brass

17:30

17:00

17:30

Johan Willem Friso Kapel

17:00

17:00

Samba Slagkracht/Embrace

Embrace - Grenzeloze
muziek

16:00

16:00

Presentator Willem de Vries
15:00

Embrace/Wender

NBE jam met
JongNBE

17:00

prijsuitreiking
JOF

MusicTechMakersDay Green vibrations - Ivo Bol

MusicTechMakersDay Robot orkest - Jurjen Alkema

School voor Jong Talent
AKO

Marmoucha Orchestra Mehdi

22:30

13:30

Lokaal Vocaal Korenfestival
(tot 18.00 uur)

13:00

22:00

22:00

13:00

Euphonia Wommels
Korngold cello concert

Frysk Jeugdorkest

12:30

21:30

Presentator Beitske de Jong

21:30

12:30

Inspelen Jeugdorkestenfestival

PEAX Ties Mellema en Barry
Jurjes

NHL Stenden

PIER 21 Untold

20:30

11:30

14:30

22:30

Stands: Fulkaan, Himalayamusic, Kiddyorchestra, Sollie Muziek, Muziekcadeautjes

14:00

22:00

MusicTechMakersDay Ableton workshop - Ties Mellema en Barry Jurjes

MusicTechMakersDay Green vibrations - Ivo Bol

Generale repetitie - All Together Now Martin Fondse

10:30

19:30

Noordpool Troupe Joni Mitchell

Jong Vocaal Dido en Aneas

19:00

10:00

jongNBEnoord

Jeugdorkestenfestival

MusicTechMakersDay Robot orkest - Jurjen Alkema

NBE composers toolbox

13:30

21:30

Tutti Timbri - Muziekspeeltuin

12:30

20:30

Jong Talent klas
Frans Douwe Slot

12:00

20:00

Repetitie Groningen - All Together Now - Martin Fondse
19:30

Stands: Fulkaan, Himalayamusic, Kiddyorchestra, Sollie Muziek, Muziekcadeautjes

10:00

presentatie
StudentCity

18:30

9:30

9:30

ZATERDAG 25 JUNI - OCHTEND + MIDDAG

Groningen - Prins Claus
Conservatorium

18:00

18:00

18:00

18:00

NBE COMPOSERS’ TOOLBOX EN
JAM (WORKSHOP)
Met de Composer’s Toolbox bewijzen
de componisten Julian Schneemann
en Arjan Linker dat er veel meer uit je
muziekinstrument te halen is dan je
denkt. Een ochtend met muzikale tips
en gereedschap; over klassieke muziek,
pop, jazz en wereldmuziek. En natuurlijk
met livemuziek en jamsessie van het
jongNBE. AANMELDEN VIA WEBSITE!
10.30 workshop en om 14.00 jamsessie,
Neushoorn café

ROBOT ORKEST (WORKSHOP)
Videomaker Jurjen Alkema sleutelt
graag aan robotten. Muziekrobotjes.
Deze mechanische figuren vormen
samen een uniek orkest: The Analogue
Robot Orchestra. De robotjes komen
tot leven, ook al zijn ze gemaakt van
huis-tuin-en-keukenspullen. Na afloop
van de workshop mag je zelfgemaakte
robot mee naar huis.
AANMELDEN VIA WEBSITE!
11.00 en 14.00 uur, Neushoorn

GREEN VIBRATION (WORKSHOP)
Geluidskunstenaar Ivo Bol maakt muziek met ‘gevonden’ geluiden: de brom
van de koelkast, de krassen en tikken
op een plaat. Ivo combineert oude met
nieuwe technologie en hij gebruikt planten en hersengolven als muziekinstrumenten. Ervaar én voel zelf hoe het is
om muziek te maken met planten. Euh,
bladmuziek dus…
AANMELDEN VIA WEBSITE!
12.00 en 15.00 uur, Neushoorn Grote Zaal
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artiestenmanager, eigenaar van Willem
Wâldpyk Entertainment en als presentator al jaren een vertrouwd gezicht
tijdens CityProms.
13.00-18.30 uur, Wilhelminaplein.
Ook op zondag.
ABLETON LIVE 11 (WORKSHOP)
Met het programma Ableton kun je
mixen en masteren, componeren en arrangeren. Het is wereldwijd het meest
gebruikte ‘digital audio workstation’ onder de producers. Een workshop voor
scholieren en studenten die geïnteresseerd zijn in elektronische muziek. Door
het gerenommeerde producersduo
PEAX. AANMELDEN VIA WEBSITE!
11.00-16.30 uur, Neushoorn

TALENTKLAS
FRANS DOUWE SLOT
Meerdere keren traden de talenten van
Frans Douwe Slot op tijdens CityProms
en het is iedere keer weer een feestje.
De meeste leerlingen van de Talentklas
bereiden zich voor op een hoofdvakstudie aan een conservatorium, maar dat
is geen voorwaarde om aan de Talentklas deel te nemen.
12.00-13.00 uur, dbieb, Kapel

WILLEM DE VRIES
(PRESENTATOR)
Willem de Vries is de bekendste radiostem van Omrop Fryslân. Het Friese
tijdschrift De Moanne omschreef hem
terecht als de smeerolie van de Friese
popcultuur. Producent, redacteur,

EUPHONIA WOMMELS
Onder leiding van dirigent Tjeerd Barkmeijer speelt Euphonia samen met de
celliste Wytske Holtrop het celloconcert
van Erich Korngold: een showpiece met
inhoud voor zowel solist als orkest. Van
het celloconcert is geen bewerking voor
harmonieorkest, daarom laat Euphonia
het stuk arrangeren voor haar bezetting. Een ongekende beleving voor het
publiek.
13.00-14.00 uur, Wilhelminaplein

MUZIKALE WENDING
(SOCIAAL PROJECT)
In de verschillende locaties van Wender,
de organisatie die hulp en opvang biedt
aan dak- en thuislozen, repeteren de
bezoekers en bewoners wekelijks. Zo
ontstaan nieuwe vriendschappen. Op
CityProms laten ze zien hoeveel plezier
ze beleven aan het samen maken van
muziek.
14.00-15.30 uur, Westerkerk

SCHOOL VOOR JONG TALENT
De musici in het Atheneum Kamerorkest (Koninklijk Conservatorium Den
Haag), zijn gemiddeld tussen de 12 en
18 jaar oud. Ze leren over samenspel
en samenklank, en ervaren wat het
praktisch en professioneel vraagt om
deel uit te maken van een orkest. Maar
bovenal genieten ze van de muzikale
samenwerking met klas- en studiegenoten en het spelen voor publiek. En het
publiek geniet van hen!
14.00-15.00 uur, Doopsgezinde Kerk

ADJE ORKEST
De kinderen van Adje Orkest spelen
wat ze mooi vinden. Zo blijft spelen en
repeteren altijd leuk en dat voelt het publiek. Sinds de start in 2018, in het jaar
dat stad en provincie Culturele Hoofdstad van Europa waren, speelt het Adje
Orkest iedere zomer op verschillende
locaties in Leeuwarden.
14.15-14.30 uur,
Wilhelminaplein, kleine podium

jongNBE
Het jong Nederlands Blazers Ensemble,
kortweg jongNBE, is een ensemble van
jonge talentvolle musici van de Nederlandse conservatoria. Op CityProms geven ze een wervelend, theatraal concert
en laten ze zien dat ze niet onder doen
doen voor grote broer NBE, het ensemble dat ze coacht. 16.00-16.45 uur,
Wilhelminaplein, kleine podium

SLAGKRACHT
(SOCIAAL PROJECT)
Komt dat zien én horen. Slagkracht
startte begin dit jaar in de Leeuwarder
wijk Heechterp-Schieringen. Sindsdien
treffen buurtbewoners elkaar wekelijks
in het wijkcentrum waar ze met elkaar
drummen op de sambadrum. Ondertussen leren ze elkaar beter kennen.
Tijdens CityProms aan boord van een
praam, door de Leeuwarder grachten.
16.00-18.00 uur, in de grachten

BEITSKE DE JONG
(PRESENTATOR)
Als vaste presentator van het NTR
Avondconcert op NPO Radio4 vertelt
Beitske de Jong graag bijzondere, intrigerende of onbekende verhalen over de
muziekstukken die klinken. Daarnaast
is zij met regelmaat te zien als presentator/reporter op NPO 2 Extra. Als
videoreporter is ze het vaste gezicht
van de Cello Biënnale Amsterdam.
19.15-00.00 uur, Wilhelminaplein

SOLI BRASS
Regerend Nederlands Kampioen Soli
Brass Leeuwarden is een brassband die
in de kampioensdivisie speelt. Naast de
deelname aan (inter)nationale wedstrijden als de NBK, DOBC en VOBK, is Soli
Brass een graag geziene gast tijdens of
organisator van projecten als de Allan
Withington’s Conductor Summer School
of Carmina Live.
17.15-18.15 uur, Wilhelminaplein

JONG VOCAAL GRONINGEN
Opera wordt weinig uitgevoerd door
amateurgezelschappen: de combinatie acteerwerk, muziek en regievaak
te complex. Toch durft Jong Vocaal
Groningen het wel aan. Het universeel
aansprekende verhaal van van Dido en
Aeneas, de opera van H. Purcell, zet
Jong Vocaal om in een moderne, strak
vormgegeven enscenering.
19.00-20.00 uur, Westerkerk

NHL STENDENKOOR
Het NHL Stendenkoor zingt Carmina
Burana, het muzikale meesterwerk van
componist Carl Orff. Het meest beroemde deel uit de Carmina Burana is
zonder twijfel ‘O Fortuna’. De basis van
tientallen hedendaagse hits en commercials en te horen in films als Excalibur
en The Doors. Ook nu vormt dit het
absolute hoogtepunt van het concert.
20.00-21.00 uur,
Grote of Jacobijnerkerk
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AMPUKU
Een dansvoorstelling over twee families in Suriname die bij elkaar komen
tijdens de TransAtlantische slavernij.
Amadou en Aminali willen trouwen
met de toestemming van hun families.
Het Amsterdamse Untold presenteert
in samenwerking met Black Harmony
de theatervoorstelling AMPUKU. Let
op: deze voorstelling is niet gratis en u
moet kaarten reserveren. Is in samenwerking met Free Heri Heri op 1 juli.
20.30-21.30 uur,
De Harmonie, Accent zaal

leiding van dirigent Douwe Nauta.
12.30-13.15 uur, Wilhelminaplein

ALL TOGETHER NOW
In All Together Now speelt iedereen
samen op het Wilhelminaplein: orkesten,
koren, musici en zangers. All Together
Now is geschreven door Martin Fondse,
de Componist des Vaderlands. Kom je
uit Groningen, Friesland of Drenthe en
wil je meedoen met het grootste en het
leukste en grootste orkest van Nederland? Geef je op via cityproms.nl
13.45-14.30 uur
MARMOUCHA ORCHESTRA
EN MEHDI
Marmoucha presenteert een Gnawa-concert met het toptalent en Marokkaanse guembri-speler Mehdi Nassouli.
Maak je klaar voor een hypnotiserend
samenspel. Een bijzonder repertoire
waarin authentieke Gnawa-stukken begeleid worden door moderne orkestrale
arrangementen. En ook jazzy composities en andere westerse klanken
samensmelten. Dit wordt memorabel!
22.00-00.00 uur, Wilhelminaplein

ZONDAG 26 JUNI
FRYSK JEUGD ORKEST
Iedere week komen zestig jonge
amateurmusici vanuit de hele provincie
bij elkaar om samen te spelen in het
jeugdsymfonieorkest van Fryslân. De
kernwaarden luiden: plezier, samenwerken, discipline en ontwikkelen. Het
Frysk Jeugd Orkest en het Jong Frysk
Jeugd Orkest staan onder muzikale
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PROGRAMMA

CARLAMA ORKESTAR
Carlama staat altijd garant voor feest.
Het is onmogelijk om stil te blijven zitten
als ze beginnen te spelen. Ze nemen iedereen mee in hun opzwepende Balkan
muziek. Het Servische woord ‘Carlama’
(spreek uit: Tsjarlama) verwijst zowel
naar een bepaald soort wilde dans als
naar een ‘uitbundig feest’.
15.00-16.00 uur, Neushoorn, Arena

GRENZELOZE MUZIEK
(SOCIAAL PROJECT)
Improviseren, ontmoeten, leren en vooral plezier maken. De muzikanten van
Grenzeloze Muziek spelen wekelijks met
elkaar. De formatie bestaat uit Nieuwe
Nederlanders, al zijn Oude Nederlanders ook welkom. Samen geven ze uitdrukking aan hun verschillende culturele achtergronden door hun traditionele
muziek creatief te combineren.
16.00-17.00 uur, Neushoorn, Grote zaal

JOHAN WILLEM FRISO KAPEL
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem
Friso’ sluit de elfde editie van CityProms Festival af. Met twee solisten: de
Syrische klarinetspeler Ghaeth Almaghoot en de van oorsprong Griekse Dimitra Metzaki die het snaarinstrument oed
(of ud) bespeelt. Onder meer stukken
van Tichelli, Rogier van Otterloo, Ennio
Morricone en de titelsong van de film
Iron Man. Dirigent is Sander Teepen
16.45-18.15 uur, Wilhelminaplein

GRENZELOZE MUZIEK
(SOCIAAL PROJECT)
Improviseren, ontmoeten, leren en vooral plezier maken. De muzikanten van
Grenzeloze Muziek spelen wekelijks met
elkaar. De formatie bestaat uit Nieuwe
Nederlanders, al zijn Oude Nederlanders ook welkom. Samen geven ze uitdrukking aan hun verschillende culturele achtergronden door hun traditionele
muziek creatief te combineren.
16.00-17.00 uur, Neushoorn, Grote zaal

Opmaak
Foto: Ruben van Vliet
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WELKE MOOIE ERVARING
GEEF JIJ STRAKS DOOR?
Estafette zoekt vrijwilligers
Gebruiken wat er al is en ieders talent benutten is waar wij voor staan. We geven niet
alleen spullen door, maar ook kennis, ambacht en ervaringen (want daar groei je van).
Kom in actie en wordt vrijwilliger bij Estafette. We kunnen jouw hulp goed gebruiken!
Waar ligt jouw talent?
Je kunt bij ons onder andere aan de slag als kassamedewerker, beprijzer, chauffeur/
bijrijder, sjouwer, winkelstylist, verbouwer, schilder, creatieveling op het gebied van
hergebruik en recycling, workshopgever, vormgever of communicatie-liefhebber. En
hebben we het tot nu toe nog niet bedacht wat jij kunt doen? Wie weet komen we
samen tot een mooie, bij jou passende, geheel nieuwe vrijwilligersfunctie.
Waar jouw passie ook ligt, er zit vast iets voor je bij!
Wil je deel uitmaken van ons gezellige team?
Kijk op www.estafetterecyclewinkels.nl voor onze vrijwilligersvacatures.
We hopen tot gauw!

WWW.ESTAFETTERECYCLEWINKELS.NL

