20 jaar KJO

jubileum
concert
29 NOVEMBER 2015 OM 15.00 UUR
PHILHARMONIE - HAARLEM
MET MIRNA ACKERS, FLUIT
EN OUD-LEDEN VAN HET KJO
O. L .V. M AT T H I J S B R O E R S
PROGRAMMA
EGMONT OUVERTURE
va n L u d w i g va n B e e t h o v e n

SYMFONISCH GEDICHT
va n P e t e r B e n o i t

S PA R TA C U S S U I T E
va n A r a m C h at s j at o e r j a n

KAARTEN ZIJN VERKRIJGBAAR VIA WWW.THEATER-HAARLEM.NL
INFO: WWW.KENNEMERJEUGDORKEST.NL

O.L.V. MATTHIJS BROERS
SOLIST MIRNA ACKERS, FLUIT
M.m.v. Oud-leden van het KJO
Het KJO bestaat 20 jaar en dat vieren we graag met u!
We spelen daarom een aantal nieuwe stukken maar ook favoriete stukken uit het
verleden.
Het programma begint met de beroemde EGMONT OUVERTURE van Ludwig van
Beethoven. Een werk geïnspireerd op een ingrijpende gebeurtenis uit de Nederlandse
geschiedenis. Het werk schetst de Spaanse overheersing en onderdrukking, maar
leidt uiteindelijk naar een vreugdevolle overwinning.
Daarna volgt het SYMFONISCH GEDICHT VOOR FLUIT EN ORKEST van de componist Peter Benoit. Benoit (1834-1901) is een onbekende componist in Nederland.
Ten onrechte! In navolging van Wagner creëerde Benoit een muziekkunst die de
eigen Vlaamse volksaard ten volle uitdrukte.
Dit concert voor fluit en orkest is een van zijn beste composities en wordt gekenmerkt
door een stevige orkestbegeleiding van een bijzonder virtuoze fluitsolo. Deze solo
wordt uitgevoerd door Mirna Ackers, tot vorig jaar 1e fluitiste van het KJO. Zij won in
2014 als prijs van het Prinses Christina Concours een optreden met het Kennemer
Jeugd Orkest.
Na de pauze voert het orkest de SPARTACUS SUITE van Aram Chatsjatoerjan uit.
Groot orkestraal wordt afgewisseld met intieme soli van blazers, begeleid door harp
en strijkers, om uiteindelijk in een opzwepende Piratendans te eindigen.
Programma
EGMONT OUVERTURE van Ludwig van Beethoven
SYMFONISCH GEDICHT voor fluit en orkest van Peter Benoit
SPARTACUS SUITE van Aram Chatsjatoerjan
Zondag 29 november 2015, 15.00 uur
Kaarten: verkrijgbaar via www.theater-haarlem.nl of aan de kassa van de Philharmonie, Haarlem.
Toegangsprijzen: € 17,50
CJP/kind t/m 16 jaar: €12,50
Inclusief garderobe en pauzedrankje
KJO website voor meer info: www.kennemerjeugdorkest.nl

