kamermuziekfestival
8 t/m 10 oktober 2021
roermond
Buitenskamers is een initiatief van Christoffel Huiskamer Concerten en ECI cultuurfabriek en wordt uitgevoerd onder leiding
van Anneke Pasman, Ton Wilbers en Joop Geurts. Buitenskamers stelt zich tot doel de krachten op het gebied van klassieke
muziek in Midden- Limburg te bundelen, het publieksbereik te
vergroten en de positie van klassieke muziek te versterken. Dat
doen we door de organisatie van het festival Buitenskamers, met
daarin speciale aandacht voor talent en talentontwikkeling, als
ook de inrichting van een online platform voor klassieke muziek.
Buitenskamers vindt plaats op verschillende locaties in Roermond. Op deze locaties wordt door partnerorganisaties geprogrammeerd. Uit deze unieke samenwerking is het festival
Buitenskamers ontstaan. Onze partners zijn: Foroxity Filmarena,
Christoffel Huiskamer Concerten, ECI cultuurfabriek, TheaterHotel De Oranjerie en Roermondse Stichting 1880.
www.buitenskamers.com
Info & tickets
vr 8 okt 14:00 €15,00 Opera Compact
TheaterHotel De Oranjerie (KPN-gebouw) www.theaterroermond.nl

zondag 10 oktober 15:00 - TheaterHotel De Oranjerie (KPN-gebouw)

Heritage Sinfonietta & Marije Nie

Tapping on Strings
Heritage Sinfonietta brengt op een unieke locatie in
Roermond een verrassende samenwerking met tapdanseres Marije Nie. Samen met vier strijkers uit het
orkest presenteert zij een afwisselend en beweeglijk
programma waarvan haar ritmische en sierlijke dans
de rode draad vormt, en waarin een breed scala aan
muziek de revue passeert: van Bach tot Strauss en
van Joplin tot Mores. En ja, er mag ook meegezongen
worden!

vr 8 okt 20:00 €21,50 Remy van Kesteren
ECI cultuurfabriek www.ecicultuurfabriek.nl
za 9 okt 14:00 €15,00 Blazersensemble Zuiderwind
TheaterHotel De Oranjerie (KPN-gebouw) www.theaterroermond.nl
za 9 okt 15:30 € 10,00 Alumni Strijkkwartet
CHC (Minderbroederskerk) www.chcroermond.nl
zo 10 okt 14:30 €19,50 Het Nederlands Filmorkest
Foroxity Filmarena www.foroxity.nl
zo 10 okt 15:00 €15 Heritage Sinfonietta & Marije Nie
TheaterHotel De Oranjerie (KPN-gebouw) www.theaterroermond.nl

vrijdag 8 okt 20:00 – ECI cultuurfabriek - Officiële opening
zaterdag 9 oktober 15:30 - Minderbroederskerk

Remy van Kesteren

The Red Turtle
De Nederlandse harpist Remy van Kesteren brengt zijn
eigen unieke soundtrack bij de Oscar- genomineerde
film ‘The Red Turtle’. Remy over het album: “In april 2020
verzamelde ik de moed om filmmaker Michael Dudok de
Wit te bellen. Ons urenlange gesprek was een van mijn
hoogtepunten dit jaar en het vormde de basis voor dit nieuwe album. Nu ik mijn eerste harp-soloalbum heb gemaakt,
voelt het een beetje alsof ik terugga naar mijn kern. Ik hoop
dat dit album de prachtige film recht zal doen.” Remy van
Kesteren staat bekend om het creëren van zijn eigen wereld
met zijn composities; een mix van neoklassieke minimale,
alternatieve elektronische muziek met jazz- en wereldinvloeden, waarbij de grenzen tussen genres vervagen.

Alumni Strijkkwartet

vrijdag 8 okt 14:00 - TheaterHotel De Oranjerie (KPN-gebouw)

Opera Compact

Het Ongehoorde Circus van de Stem
Een muzikale tragedie over ambitie en prestatie: wat gebeurt er als je je blind staart op iets wat eigenlijk buiten je
bereik ligt? Als je op je weg naar de top uit het oog verliest
dat er halverwege zoveel moois te beleven is? Met eenvoudige muziek die recht naar het hart gaat en muzikale capriolen die je verstand te boven gaan maakt Opera Compact
een lichtvoetige vertelling voor alle leeftijden. Tiroler muziek naast gevoelige ballads, opera-aria’s naast Limburgse
volksmuziek: Het Ongehoorde Circus van de Stem trekt alle
registers open! Komt dat zien!

Werken van Beethoven, Piazzolla, Bach & Schubert
Zoals de naam al doet vermoeden is dit kwartet opgericht
door studiegenoten. Zij vonden elkaar muzikaal al tijdens
hun studie en bouwden door de jaren heen zowel een innige vriendschap als een groot repertoire op. Vrijwel alle acht
de leden studeerden aan het Brabants conservatorium.
Ze zijn klassiek geschoold, maar hebben door hun brede
interesse in diverse genres ook veel ervaring met jazz, pop,
musical en wereldmuziek. Bijzonder is dat dit kwartet in
feite een dubbel kwartet is: alle partijen zijn door twee
musici te spelen.

“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals
het ... moet.”
zaterdag 9 oktober 14:00 - TheaterHotel De Oranjerie (KPN-gebouw)

Blazersensemble Zuiderwind

Midzomernachtsdroom
Zuiderwind dompelt u onder in de muzikale wereld van
de romantiek. Zoals de titel verklapt, zal het bekende ‘ A
Midsummer Night’s Dream’ van Felix Mendelssohn centraal
staan in het programma. De muzikanten van Zuiderwind
en een verteller nemen u mee naar deze verheerlijking van
de liefde. Sopraan Anna Emilyanova zorgt met haar warme
stem voor nog meer emoties, want daar draait het in de
romantische periode uiteindelijk om. Gastheer-verteller is
Jos Simons, hij zal ons vervoeren met heerlijke teksten.

zondag 10 oktober 14:30 - Foroxity Filmarena Roermond

Het Nederlands Filmorkest
Live filmmuziek

Van John Williams en Hans Zimmer tot Ennio Morricone
en Howard Shore, het Nederlands Filmorkest speelt het
allemaal! Sinds de oprichting in 1999 heeft het orkest zich
onder leiding van Sander Vredenborg gespecialiseerd in
de magie die filmmuziek heet. Voor deze gelegenheid
speelt Het Nederlands Filmorkest o.a. muziekstukken uit
Star Wars, Game of Thrones, Pirates of the Caribbean en
bekende Disney-films.

