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Ligconcer t ® Bij een groot aantal concerten

bestaat de mogelijkheid om te liggen op het podium waar
Sandra en Jeroen spelen ... een ervaring om nooit te vergeten!

p ianod uo. or g

fotografie: Jan van Gorselen | Ontwerp: marjolijn buiten

programma 2016 / 2017

Thea terconcer t
Ligconcer t ®

Sandra & Jer oen van Veen

Canto Ostinato
Het bekendste modern klassieke werk wordt uitgevoerd op twee vleugels door

Sandra & Jeroen van Veen. Deze muziek kan levens veranderen zoals te zien is in de
film Over Canto.

Sandra & Jeroen van Veen hebben dit werk al vele malen op cd gezet en er zijn
inmiddels meer dan 100.000 exemplaren van over de toonbank gegaan.

Live komt dit werk pas echt tot zijn recht! Zeker in combinatie met de kleurlicht

variaties tijdens het concert. En u mag in veel theaters bij de twee pianisten op het
podium liggen!

Simeon ten Holt:

andere overschrijven; dat zou
wel eens tijd worden.’
Classics Today:

‘…outstanding musicianship

with an airtight synchronicity.’

t h e at e r c o n c e rt

|

ligconcert

‘Deze uitvoering mag alle

Westdeutsche Zeitung:

‘Ein Konzert wie Urlaub
für die Seele.’

Dertien concerten, zie agenda

Wilt u liggend naar Canto

Ostinato luisteren? Dat kan op
diverse plekken in Nederland.

Sandra & Jer oen van Veen

The best of Einaudi
De muziek van Ludovico Einaudi is in korte tijd erg populair geworden. Zijn muziek
werd onder meer bekend door zijn soundtracks in de film Intouchables (2011).

De vaak minimalistisch aandoende muziek is nauw verwant aan popmuziek en
begeeft zich daarmee op een bijzonder gebied. Inmiddels heeft de muziek van
Einaudi al vele harten gestolen en staat zijn muziek hoog in de hitlijsten.

Pianoduo Sandra & Jeroen van Veen speelt in de voorstelling The best of Einaudi
werken voor één piano, soms aangevuld met een of meer extra keyboards.

Ritmische en opzwepende muziek wordt afgewisseld met langzame rustgevende
klanken om bij weg te dromen. Sandra en Jeroen namen alle 91 pianowerken van
Einaudi op voor Brilliant Classics.

Critici zeggen dat het geen klassieke muziek is, maar wat is het dan wel? Oordeel
zelf en kom naar het theater voor The best of Einaudi.

Over The best of Einaudi schreef
gespeelde trancemuziek.’

DWDD 0ver Einaudi: ‘Hij heeft
een eigen stijl die invloeden

bevat van wereldmuziek, rock
en elektronica.’

t h e at e r c o n c e rt

|

ligconcert

Klassieke Zaken: ‘Meesterlijk

Acht concerten, zie agenda
Wilt u liggend de muziek

van Einaudi ervaren? Dat kan
in Hoofddorp, De Meern,
Zaandam en Eindhoven.

Sandra & Jer oen van Veen

Lego-piano

Sandra & Jeroen van Veen spelen op hun zelfgebouwde LEGO-piano ‘Van Veen

& Sons’. Deze hybride piano bestaat uit meer dan 20.000 LEGO-blokjes en is echt
te bespelen. Het mechaniek maakt niet alleen pianotonen. Via mechanische

LEGO-verbindingen slaan de toetsen ook andere instrumenten aan. Deze techniek
werd al in de tijd van Mozart gebruikt. Jeroen werkte een aantal jaren aan deze
droom: een bespeelbare piano geheel van LEGO-blokjes. Het resultaat kunt u
bewonderen in deze voorstelling.

Speciaal voor dit concert schreef Jeroen van Veen de muziek. U hoort muziek

voorbijkomen in de stijl van Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Rachmaninov,

maar ook in modernere stijlen zoals die van Pärt, Nyman, Glass, Satie en Tiersen.
De diverse stijlen worden verbonden door een thema.

Van dichtbij bekijken

Het programma is inclusief

een toelichting hoe de piano

werd gebouwd waarbij u ook

t h e at e r c o n c e rt

de piano van dichtbij kunt
bekijken.

Een programma voor jong
en oud!

Drie concerten, zie agenda
Wilt u liggend naast de

LEGO-piano van dit concert
genieten? Dat kan op

28 januari 2017 in Culemborg.

J eroen va n Veen en Vr ou wkje Tui n man

Twitterconcert

Theaters vragen mensen doorgaans om de mobiele telefoon uit te schakelen

voorafgaand aan een concert. Echter, bij dit concert kan het publiek deze juist
goed gebruiken. Van Veen stelde een ‘klassieke top 100’ samen waaruit het

publiek mag kiezen. U bent als het ware de dj. Om met elkaar te communiceren,
gebruikt u Twitter. De tweets komen binnen op één twitteraccount, dat wordt
geprojecteerd op de achterwand van de zaal. Dus neem uw mobieltje mee,
geluid op stil, twitteren en genieten maar!

Jeroen van Veen – pianist en componist – bespeelt de piano. Vrouwkje Tuinman –
schrijfster en musicologe (vrouwkje.com) – projecteert via Twitter allerlei leuke

feiten over de componisten en composities waardoor u van alles te weten komt

over de gespeelde werken. Jeroen: ‘Een totaal nieuw concept waarin we nieuwe

technologie willen combineren met een oud gebruik; praten tijdens een klassiek
concert, maar dan op een stille manier!’

Geen ervaring met Twitter?
Het concert begint met een

uitleg waardoor u, ook als u
weinig of geen ervaring

t h e at e r c o n c e rt

heeft met Twitter, toch mee
kunt doen.

Uiteraard kunt u ook zonder
telefoon genieten van dit
theaterconcert.

Drie concerten, zie agenda

In Arnhem, Leeuwarden en
Deventer.

J eroen va n Veen

Philip Glass, solopiano
Jeroen van Veen speelt solo op piano werken van de Amerikaanse componist

Philip Glass. Deze componist schreef onder andere de filmmuziek voor The Hours,
Koyaanisqatsi en The Illusionist.

Philip Glass speelde zijn eigen werken vroeger niet in concertzalen en theaters,
maar in galeries en musea. Hoe beeldend de muziek van Philip Glass is, kan de
luisteraar nu zelf ervaren. Sluit uw ogen en geef uw beeldende fantasie de

ruimte … Op het programma staan zijn Metamorphosis, Mad Rush, Opening en
een selectie Piano Etudes.

Van Veen is een pianist die de muziek van Glass al sinds 1992 speelt en ook al zijn
werken heeft opgenomen op lp en cd. Met een lengte van maar liefst 3 uur mag
dit met zorg door hem samengestelde concert met recht een pianomarathon
heten. In sommige theaters is het programma verkort, zie de speellijst.

Pianomarathon

Jeroen: ‘De muziek van Philip
Glass vraagt vaak om veel
tijd. Om dat nu eens echt

t h e at e r c o n c e rt

ruimte te geven, heb ik een
programma samengesteld
waarin zijn fijnste piano

werken zijn samengebracht
in één concert. Een concert

met op het podium eenvoudig

één vleugel en één pianist.’
Elf concerten, zie agenda

Wilt u liggend de muziek
van Philip Glass ervaren?

Dat kan in Leiden, Eindhoven
en Enschede.

J eroen va n Veen

Erik Satie
Op 17 mei 1866 werd de Franse componist Erik Satie geboren in Honfleur; dit jaar

precies 150 jaar geleden. Om deze componist te eren, brengt pianist en componist
Jeroen van Veen een avondvullend programma met bekende werken van Satie,
zoals de Gymnopédies, Gnossiennes en Sarabandes.

Satie gaf zijn pianostukken titels als Gedroogde Embryo’s of Prélude bij het plassen
van een hond. Hij verfraaide de partituren van deze composities met allerlei

geschreven opmerkingen, waarmee hij de uitvoerder aanmoedigde een verhaal te
vertellen met zijn muziek.

De langzame muziek heeft een sterk meditatief karakter en over sommige werken
gaat zelfs het verhaal dat die ook helend zouden werken bij ziekte! Een muziek

programma om helemaal tot rust te komen (in sommige theaters zelfs liggend,

informeer bij uw theater en neem uw matrasje of matje mee!), Slow Music ten top!

Wist u dat ...

Satie elke werkdag zijn

appartement in het achtste
arrondissement van Parijs

t h e at e r c o n c e rt

verliet om de hele stad door

te wandelen naar zijn studio
(ongeveer vijftien kilometer
verderop), daar de dag al

componerend doorbracht en
‘s avonds het hele eind weer
terugliep.

Vijf concerten, zie agenda

Wilt u liggend de muziek

van Erik Satie ervaren? Dat

kan in Drachten, Eindhoven,
Kampen en Waalwijk.
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sept 2016

zo 25

Canto Ostinato

Oss

Theater De Lievekamp  |  lievekamp.nl

okt 2016

zo 02

The best of Einaudi

Hardenberg

De Voorveghter  |  voorveghter.nl

zo 09

Erik Satie

Drachten

Schouwburg De Lawei   |  lawei.nl

vr 14

Twitterconcert

Arnhem

Musis   |  musis-arnhem.nl

za 15

The best of Einaudi

Amsterdam

Amstelkerk  |  pianoduofestival.nl

ma 17

Philip Glass

Uden

Markant Uden   |  markantuden.nl

za 22

The best of Einaudi

Hoofddorp

Schouwburg De Meerse  |  demeerse.nl

zo 23

Canto Ostinato

Helmond

Theater Speelhuis   |  theaterspeelhuis.nl

vr 28

Canto Ostinato

Haastrecht

Theater Concordia   |  theaterconcordia.nl

za 29

Canto Ostinato

Middelburg

Zeeuwse Concertzaal   |  zeeuwseconcertzaal.nl

zo 30

Canto Ostinato

Heerlen

Parkstad Limburg Theaters   |  parkstadlimburgtheaters.nl

do 03

Erik Satie 1)

Eindhoven

Muziekgebouw, Kapel   |  muziekgebouweindhoven.nl

vr 11

LEGO-Piano

Almere

Kunstlinie Almere Flevoland   |  kaf.nl

vr 18

Canto Ostinato

Barneveld

Schaffelaartheater   |  schaffelaartheater.nl

nov 2016

dec 2016

vr 09

Philip Glass

Apeldoorn

Theater Orpheus   |  orpheus.nl

do 15

Canto Ostinato

Emmen

Atlas Theater   |  atlastheater.nl

vr 16

Canto Ostinato

Roden

Theater de Winsinghhof   |  theaterroden.nl

Philip Glass 2)

Leiden

Stadsgehoorzaal  |  stadspodia.nl

vr 06

Philip Glass

Rijswijk

de Rijswijkse Schouwburg   |  rijswijkseschouwburg.nl

za 21

The best of Einaudi

De Meern (Utrecht)

Podium Hoge Woerd   |  podiumhogewoerd.nl

wo 28
jan 2017

feb 2017

za 28

LEGO-Piano

Culemborg

Theater De Fransche School   |  theaterdefranscheschool.nl

do 02

Philip Glass 1)

Eindhoven

Muziekgebouw, Kapel   |  muziekgebouweindhoven.nl

vr 03

Twitterconcert

Leeuwarden

Stadsschouwburg De Harmonie  |  harmonie.nl

do 09

Erik Satie

Kampen

Stadsgehoorzaal   |  stadsgehoorzaalkampen.nl

zo 12

Erik Satie

Waalwijk

Theater De Leest   |  deleest.nl

LEGO-Piano

Sittard-Geleen

Schouwburg De Domijnen   |  dedomijnen.nl

Trance Classique 3)

Haarlem

Philharmonie   |  theater-haarlem.nl

maart 2017 wo 01

Canto Ostinato

Gouda

De Goudse Schouwburg   |  goudseschouwburg.nl

zo 05

Canto Ostinato

Heiloo

Theater De Beun  |  vriendenvandebeun.nl

di 07

Philip Glass

Amersfoort

Sint Aegtenkapel   |  flint.nl

za 11

The best of Einaudi 4) Katwijk aan Zee

Soefitempel   |  soefitempel.nl

zo 12

The best of Einaudi

Baarn

Theater de Speeldoos   |  speeldoosbaarn.nl
Theater de Kampanje  |  kampanje.nl

wo 22
za 25

april 2017

mei 2017

zo 19

Erik Satie

Den Helder

za 25

Philip Glass

Goirle

CC Jan van Besouw   |  janvanbesouw.nl

zo 26

Canto Ostinato 5)

Zierikzee

De Nieuwe Kerk  |  theatersaanzee.com

za 01

Twitterconcert

Deventer

Theater Bouwkunde   |  theaterbouwkunde.nl

zo 09

The best of Einaudi

Zaandam

Zaantheater   |  zaantheater.nl
Theater Peeriscoop   |  peeriscoop.nl

za 15

Philip Glass 6)

Gorinchem

za 29

Philip Glass

Enschede

Muziekcentrum Enschede   |  wilminktheater.nl

di 02

Canto Ostinato

Wageningen

Junushoff   |  junushoff.nl

do 11

Einaudi 1)

Eindhoven

Muziekgebouw, Kapel   |  muziekgebouweindhoven.nl

vr 12

Canto Ostinato

Zaltbommel

SCC de Poorterij  |  de-poorterij.nl

za 13

Philip Glass

Haastrecht

Theater Concordia  |  theaterconcordia.nl

za 20

Philip Glass

Zutphen

Theater Hanzehof, Buitensociëteit  |  hanzehof.nl

Tourneeplanning en informatie:
kikproductions.nl
info@kikproductions.nl
030 – 231 34 16
Techniek: Mark Munnik

1 ) Lay Down & Listen I, II en III
Jeroen Solo, 60 minuten, mmv Aïda Spaninks
2 ) Verkort programma: 90 minuten
3 ) Speciaal programma met Fluteoctet BlowUp!
4 ) Jeroen Solo
5 ) Speciaal programma met Aart Bergwerff op orgel
6 ) Verkort programma: 120 minuten

= matinee
= ligconcert met lig- en zitplaatsen
= ligconcert
facebook.com/jeroenvanveen
twitter.com/pianomania

