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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!

pianoduo. org

fotografie: Janey van Ierland | Ontwerp: marjolijn buiten

programma 2017 / 2018

Sandra
& Jeroen
van veen

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:

|
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andere overschrijven; dat zou
wel eens tijd worden.’

fotografie: Frits van den Assem

ligconcert

‘Deze uitvoering mag alle

Classics Today:

‘…outstanding musicianship

with an airtight synchronicity.’
Westdeutsche Zeitung:

‘Ein Konzert wie Urlaub
für die Seele.’

Eenentwintig 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

|
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gespeelde trancemuziek.’

DWDD 0ver Einaudi: ‘Hij heeft
FOTOGRAFIE: Janey van Ierland

ligconcert

Klassieke Zaken: ‘Meesterlijk

een eigen stijl die invloeden

bevat van wereldmuziek, rock
en elektronica.’

26 november in Utrecht

en 29 maart in Weert (solo),
zie agenda

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.

Solopiano

Jeroen: ‘Ik heb een program

ma samengesteld waarin zijn
mooiste pianowerken zijn

FOTOGRAFIE: Janey van Ierland
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samengebracht in één

concert. Een concert met op
het podium eenvoudig één
vleugel en één pianist.’

Acht concerten, zie agenda
Op 23 maart speelt Jeroen
in Amsterdam een piano
marathon van 3 uur!

J eroen va n Veen

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

dan 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

FOTOGRAFIE: Janey van Ierland
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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.

25 februari, 4 maart en
18 maart, zie agenda

sandra & Jer oen van Veen

Tubular Bells
Wie kent het niet? Het overbekende thema dat onder andere klonk in de film

The Exorcist, maar ook in veel afleveringen van Bassie & Adriaan. Met dit thema
was meteen duidelijk dat het spannend zou gaan worden. Mike Oldfield was
slechts 19 jaar oud toen hij in 1972 zijn Tubular Bells I opnam in de studio. Hij
speelde alle instrumenten zelf in en de muziek ging aan één stuk door. Ook

ontbrak er zang in deze popklassieker, een unicum! Het was Richard Branson die
de kracht hoorde van dit vernieuwende werk. Hij kreeg gelijk: het werd dé grote
hit van Virgin Records. In 1992 volgde Tubular Bells II en in 1998 deel III.

De muziek is opgebouwd uit laagjes, soms doet het minimalistisch aan, dan weer
als classic rock. Sandra en Jeroen van Veen spelen op diverse (ook digitale)

piano’s om deze geweldige gelaagdheid op het podium te brengen in een
compilatie van Tubular Bells I, II en III.

Zes concerten, zie agenda

|
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Bells luisteren? Dat kan op

diverse plekken in Nederland.
logo tubular bells: studio VanBerlo

ligconcert

Wilt u liggend naar Tubular

Wist u dat ...

... het toeval is dat er op het

album buisklokken te horen
zijn? De buisklokken van de
vorige muzikant stonden

nog in de studio en Oldfield
vroeg of hij ze ook kon

gebruiken. Uiteindelijk

waren het deze buisklokken
die de naam Tubular Bells
aan het album gaven.

J eroen va n Veen

het jaar van de kreeft
Het jaar van de kreeft is een toneelbewerking van het gelijknamige boek van

Hugo Claus door Luk Perceval. Perceval koos voor een selectie Minimal Preludes

van Van Veen. De componist voert de werken zelf uit en staat op het toneel naast
Maria Kraakman en Gijs Scholten van Aschat.
Meer informatie: www.tga.nl
NRC:

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

‘Als u niet gaat kijken, bent u een dief
van uw eigen geluk.’
● ● ● ● ●
Wist u dat ...

... de Minimal Preludes van Van Veen
al diverse malen zijn gebruikt voor
reclames, balletten en korte films?

Tweeëntwintig voorstellingen
in binnen- en buitenland, zie
agenda

De voorstelling wordt in

het buitenland gespeeld
met boventiteling.

S a n d r a & J e r o e n v a n Ve e n – 2 0 1 7 / 2 0 1 8
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Canto Ostinato

Pernis-Rotterdam

Pernissimo-ligtheater  |  pernissimo.org

wo 16

Het jaar van de kreeft

Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam  |  ssba.nl

do 17

Het jaar van de kreeft

Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam  |  ssba.nl

vr 18

Het jaar van de kreeft

Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam  |  ssba.nl

za 19

Het jaar van de kreeft

Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam  |  ssba.nl

Radiohead

Utrecht

Vanaf de Domtoren

di 22

Het jaar van de kreeft

Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam  |  ssba.nl

wo 23

Het jaar van de kreeft

Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam  |  ssba.nl

do 24

Het jaar van de kreeft

Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam  |  ssba.nl

vr 25

Het jaar van de kreeft

Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam  |  ssba.nl

za 26

Het jaar van de kreeft

Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam  |  ssba.nl

za 02

Lego Piano Exposition

Eindhoven

Maker Faire  |  eindhovenmakerfaire.nl

zo 03

Lego Piano Exposition

Eindhoven

Maker Faire  |  eindhovenmakerfaire.nl

za 16

Canto Ostinato

Zandvliet (Antw. BE) Theater de Schelde  |  vrijetijdscentrumdeschelde.be

zo 17

Tubular Bells
& Canto Ostinato

Amsterdam

ma 21

sept 2017

Amsterdamse Bos  |  bostheater.nl

za 23

1)

Canto Ostinato

Amsterdam

Het Scheepvaartmuseum  |  theaterkantoor.nl

do 28

2 )

Canto Ostinato

Breda

Grote Kerk  |  grotekerkbreda.nl

1 ) 4 piano’s
2 ) 3 piano’s en 1 orgel

3 ) 1 piano en 1 orgel
4 ) piano’s, orgel en carillon

= solo piano
= matinee

okt 2017

nov 2017

Canto Ostinato

Amsterdam

Orgelpark  |  orgelpark.nl

do 05

zo 01

3)

Canto Ostinato

Bergen op Zoom

De Maagd  |  demaagd.nl

wo 11

Canto Ostinato

Deventer

Deventer Schouwburg  |  deventerschouwburg.nl

vr 13

Tubular bells

Amstelveen

Griffioen |  griffioen.vu.nl

za 14

Canto Ostinato

Pernis-Rotterdam

Pernissimo -ligtheater  |  pernissimo.org

zo 15

Canto Ostinato

Veldhoven

Theater de Schalm |  deschalm.com

wo 18

Canto Ostinato

Arnhem

Musis |  musis-arnhem.nl

do 19

Canto Ostinato

London (GB)

Rosslyn Hill Chapel |  planettree.org

za 21

Tubular bells

Gouda

De Goudse Schouwburg |  goudseschouwburg.nl

zo 22

Tubular bells

Purmerend

Theater de Purmaryn |  depurmaryn.nl

vr 27

Het jaar van de kreeft

Leeuwarden

Stadsschouwburg De Harmonie |  harmonie.nl

di 31

Het jaar van de kreeft

Breda

Chassé Theater |  chasse.nl

wo 01

Het jaar van de kreeft

Breda

Chassé Theater |  chasse.nl

Tubular bells

Oss

Theater De Lievekamp  |  lievekamp.nl

zo 12

Tubular Bells

Austerlitz

Beauforthuis  |  beauforthuis.nl

do 16

Canto Ostinato meets Jazz

Amsterdam

Rode Hoed  |  rodehoed.nl

Canto Ostinato

Den Haag

Fokker Terminal  |  theaterkantoor.nl

wo 22

Het jaar van de kreeft

Kerkrade

Parkstad Limburg Theaters  |  plt.nl

vr 24

Het jaar van de kreeft

Eindhoven

Parktheater  |  parktheater.nl

za 25

Het jaar van de kreeft

Eindhoven

Parktheater  |  parktheater.nl

zo 26

The best of Einaudi

Utrecht

TivoliVredenburg  |  tivolivredenburg.nl

za 11

za 18

dec 2017
feb 2018
maart 2018

april 2018

4)

ma 27

Het jaar van de kreeft

Groningen

Stadsschouwburg  |  de-oosterpoort.nl

wo 29

Het jaar van de kreeft

Den Haag

Het Nationale Theater  |  hnt.nl

do 30

Het jaar van de kreeft

Den Haag

Het Nationale Theater  |  hnt.nl

za 02

Canto Ostinato

Pernis-Rotterdam

Pernissimo -ligtheater  |  pernissimo.org

za 16

Canto Ostinato

Leiden

Rijksmuseum van Oudheden  |  theaterkantoor.nl

za 10

Canto Ostinato

Naarden

Grote Kerk  |  theaterkantoor.nl

zo 25

Erik Satie

Kerkrade

Theater Kerkrade  |  plt.nl

vr 02

Canto Ostinato

Nijmegen

Concertgebouw de Vereeniging  |  
stadsschouwburgendevereeniging.nl

za 03

PHILIP GLASS

Vlaardingen

Stadsgehoorzaal Vlaardingen  |  stadsgehoorzaal.nl

zo 04

Erik Satie

Hoorn

Schouwburg Het Park  |  hetpark.nl

vr 09

PHILIP GLASS

Tiel

Agnietenhof  |  agnietenhof.nl

za 10

Canto Ostinato

Amsterdam

Het Scheepvaartmuseum  |  theaterkantoor.nl

zo 11

PHILIP GLASS

Uden

Markant Uden  |  markantuden.nl

wo 14

PHILIP GLASS

Wageningen

Junushoff  |  junushoff.nl

zo 18

Erik Satie

Beusichem

Theater Heerenlogement  |  theaterheerenlogement.nl

di 20

met Vrouwkje Tuinman

Deventer

Theater Bouwkunde  |  theaterbouwkunde.nl

vr 23

PHILIP GLASS

Amsterdam

Theater de Meervaart  |  meervaart.nl

za 24

PHILIP GLASS

Drachten

Schouwburg De Lawei  |  lawei.nl

wo 28

PHILIP GLASS

Leeuwarden

Stadsschouwburg De Harmonie  |  harmonie.nl

do 29

The best of Einaudi

Weert

Munttheater  |  munttheater.nl

vr 30

Canto Ostinato

Hasselt (BE)

Cultuurcentrum Hasselt  |  ccha.be

do 05

Het jaar van de kreeft

Milaan (IT)

Piccolo teatro di milano  |  piccoloteatro.org

vr 06

Het jaar van de kreeft

Milaan (IT)

Piccolo teatro di milano  |  piccoloteatro.org

za 07

Het jaar van de kreeft

Milaan (IT)

Piccolo teatro di milano  |  piccoloteatro.org

zo 08

Het jaar van de kreeft

Milaan (IT)

Piccolo teatro di milano  |  piccoloteatro.org

za 21

Canto Ostinato

Groningen

Der Aa-Kerk  |  theaterkantoor.nl

zo 22

PHILIP GLASS

Kampen

Stadsgehoorzaal Kampen  |  stadsgehoorzaalkampen.nl

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

facebook.com/jeroenvanveen
twitter.com/pianomania

