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TivoliVredenburg presenteert educatieproject Pronkstukken 

Leerlingen Werkplaats Bilthoven 

geïnspireerd door Russische componisten 
 

Op vrijdag 4 december brengen 30 leerlingen van middelbare school de Werkplaats uit Bilthoven 

een eigen compositie ten gehore in TivoliVredenburg. Gedurende drie projectdagen hebben zij dit 

muziekstuk gecomponeerd en aan een perfecte uitvoering gewerkt, met als inspiratiebron de 

werken van grote klassieke componisten. 

Tijdens de projectweek laten zo’n dertig 16- en 17-jarige bovenbouwleerlingen - met muziek als 

eindexamenvak - zich onder leiding van workshopleiders Hanne van de Vrie en Peter Sambros 

inspireren door Rachmaninov en Stravinsky. 

 

Melancholie, Passie en Roekeloosheid  

Een van de belangrijkste kenmerken van Stravinsky’s componeren is uiterst gedifferentieerde 

onregelmatige (poly)ritmiek en bitonaliteit. De leerlingen van de Werkplaats gaan deze kenmerken 

loslaten op de klanken en melodieën uit het Tweede Pianoconcert van Rachmaninov. Ook zetten de 

leerlingen hun passie in om melancholische teksten te schrijven, roekeloze melodieën te 

componeren en ritmes te creëren. Zo geven zij hun eigen interpretatie van de Russische Ziel.  

 

Presentatie en concert 

Het resultaat van de workshopdagen wordt op vrijdagavond 4 november om 19.00 uur live 

gepresenteerd in Hertz. Deze presentatie is voor iedereen gratis toegankelijk.  

Later op de avond speelt het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Jun Märkl in de 

Grote Zaal van TivoliVredenburg.  

Op het programma staat onder andere Stravinksy’s Petroesjka en Rachmaninovs Tweede 

Pianoconcert. De deelnemende leerlingen wonen dit bijzondere concert bij ter afsluiting van hun 

projectweek.  

 

Pronkstukken 

Educatieproject Pronkstukken komt voort uit een creatief partnerschap tussen TivoliVredenburg, 

Utrechts Centrum voor de Kunsten en middelbare scholen in stad en regio Utrecht. Naast de 

Werkplaats Bilthoven presenteren ook leerlingen van het Cals College Nieuwegein, het Amadeus 

Lyceum, Gerrit Rietveld College, en Bonifatius College Utrecht hun composities dit seizoen in 

TivoliVredenburg. 

Een videoverslag van een eerdere editie van Pronkstukken is te vinden op het YouTubekanaal van 

TivoliVredenburg.  

 

 vrijdag 4 december, 19.00 uur – concert leerlingen (Pronkstuk #7) o.l.v. Hanne van de Vrie 

en Peter Sambros - TivoliVredenburg, Hertz – gratis toegankelijk  

https://www.youtube.com/watch?v=pygV8R-BaEA
https://www.tivolivredenburg.nl/nl/agenda/detail/3823/Pronkstukken_Werkplaats_Bilthoven


 vrijdag 4 december, 20.15 uur - AVROTROS Vrijdagconcert met Radio Filharmonisch Orkest 

en Groot Omroepkoor o.l.v. Jun Märkl – TivoliVredenburg, Grote Zaal – kaartverkoop via 

www.tivolivredenburg.nl  

 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie over Pronkstukken en AVROTROS Vrijdagconcert kunt u contact opnemen met 

TivoliVredenburg via Eva Huisman (030 – 7606 732 / eva.huisman@tivolivredenburg.nl) 

 Interviews met deelnemers zijn mogelijk op aanvraag.  
 

https://www.tivolivredenburg.nl/nl/agenda/detail/1602/Radio_Filharmonisch_Orkest
mailto:eva.huisman@tivolivredenburg.nl

