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BEZOEK HET
ORLANDO FESTIVAL
Liefhebbers van kamermuziek die niet (meer) aan
actieve muziekbeoefening doen, kunnen hun hart
ophalen op het Orlando Festival. De bijzondere
sfeer, de unieke locatie en de prachtige ZuidLimburgse omgeving maken van het Orlando
Festival een unieke ervaring! Kom één dag langs
op Rolduc of boek meerdere dagen op het festival.
Er zijn twee inspirerende concerten per dag en
talloze openbare evenementen, zoals master
classes, lezingen, lessen en repetities.
Kies als bezoeker zelf het aantal dagen en reis af
naar het prachtige Zuid-Limburg.

orlandofestival.nl
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DEELNEMEN AAN
ORLANDO FESTIVAL
Amateurs van alle leeftijden en niveaus,
conservatoriumstudenten of jonge professionals
(die laatste categorie komt dan in de masterclass)
zijn welkom. Wel is een goede voorbereiding van
belang om optimaal te profiteren van de lessen.

HET ORLANDO FESTIVAL IS ER VOOR MUSICI,
VAN ALLE NIVEAU’S EN ALLE LEEFTIJDEN

De inspirerende Orlando musici geven graag les aan
je ensemble, in alle mogelijke samenstellingen- van
duo tot nonet– , en in alle stijlen. Je kunt zelf het
aantal lessen bepalen, en ook aangeven van wie
je graag les krijgt. Bovendien is er nu ook nog de
mogelijkheid om naast de ensemble lessen privélessen te krijgen.
NIEUW! AD HOC OP ORLANDO
Het is nu ook voor individuele amateurmusici
mogelijk om deel te nemen aan het Orlando
Festival. Je kunt met een door ons samengesteld
ensemble gedurende een verblijf van 5 dagen les
krijgen van de Orlando musici.
DEADLINE INSCHRIJVING IS 1 JUNI 2017
Meer info, tarieven, inschrijfformulier.
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ORLANDO ZANG
Zangeressen en zangers zijn van harte welkom op
het Orlando Festival! Amateurs van alle leeftijden
en niveaus, conservatoriumstudenten of jonge
professionals (die laatste categorie komt dan in de
masterclass). Je ontvangt lessen van de Belgische
tenor en ervaren masterclass docent Axel Everaert,
en als je niet met een eigen pianist kunt komen
(want duo’s zijn nu ook als ensemble welkom op
Orlando) dan werk je met de Canadese pianist Clark
Schaufele.
Kies zelf hoeveel dagen je wilt deelnemen en
hoeveel lessen je wilt volgen.

OP ORLANDO GAAT HET ER OM
HOE FIJN JE SAMEN MUZIEK MAAKT,
NIET HOE ‘GOED’ JE SPEELT...

orlandofestival.nl
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CONCERTEN
De prachtige concerten worden verzorgd door 27
musici uit Nederland, België, Duitsland, Canada, de
Verenigde Staten, Engeland, Polen en Rusland.
Gerenommeerde ensembles zoals het Osiris Trio
en het Rusquartet (Moskou) zullen veelvuldig
concerteren, lessen en masterclasses geven.
De soloblazers die in 2016 zeer succesvol deel
uit maakten van het Orlando Festival en van de
Gruppo Montebello komen allen terug in 2017. De
programmering van de concerten in Zuid Limburg
en omstreken wordt gekenmerkt door een zeer
grote variatie in het aanbod van interessante
kamermuziek, in hoogkwalitatieve uitvoeringen.
Er zijn 12 avondconcerten, 10 middagconcerten en
meer dan 20 regioconcerten!
Het repertoire van Orlando bestrijkt 4 eeuwen,
van Bach via de klassieken zoals Haydn, Mozart,
Beethoven en Schubert naar de romantiek met
werken van Brahms en Tsjaikovski tot de
belangrijkste componisten van de 20ste eeuw,
zoals Bartok, Stravinsky, Messiaen en Stockhausen
en uitmondend in nieuwe werken, geschreven in de
21ste eeuw. Lees meer.
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FESTIVALLOCATIE
Verblijf tijdens het festival in de prachtige
historische abdij Rolduc, omgeven door mooie
tuinen. Alle hotelkamers en repetitieruimtes
bevinden zich in dit oude abdij complex. Na de
concerten kan in hotelbar ‘De verloren zoon’ in de
gewelven van Rolduc samen met musici en andere
deelnemers gepraat worden over de muzikale
belevingen en ervaringen van de dag.
Lees meer.

SPELEN IN EEN ENSEMBLE,
GENIETEN VAN CONCERTEN EN LESSEN,
PRACHTIGE KAMERMUZIEK BELUISTEREN,
INTERESSANTE GESPREKKEN VOEREN MET
GELIJKGESTEMDE MENSEN:
JONG EN OUD ONTMOETEN ELKAAR OP HET
ORLANDO FESTIVAL!

orlandofestival.nl

WAT IS ORLANDO FESTIVAL NOG MEER?
NAMIDDAGCONCERTEN
Elke middag is er een namiddagconcert op Rolduc om 16.30 uur. Lees meer.
AVONDCONCERTEN
‘s-Avonds is het genieten tijdens de avond-concertreeks op diverse mooie locaties in ZuidLimburg. Lees meer.
REGIOCONCERTEN
Iedere dag zijn er concerten op mooie en soms verassende locaties. Lees meer.
ORLANDO ACADEMY
Voor alle jonge kamermuziek ensembles (tot 25 jaar). Samen met je ensemble ontvang je
lessen van de Orlando musici en krijg je de kans om op te treden met je ensemble.
Lees meer.
ZANGERS OP ORLANDO
Je ontvangt lessen van de Belgische tenor en ervaren masterclass docent Axel Everaert, en
als je niet met een eigen pianist kunt komen (want duo’s zijn nu ook als ensemble welkom
op Orlando) dan werk je met de Canadese pianist Clark Schaufele. Lees meer.
MASTERCLASSES
De Masterclass is al 36 jaar een belangrijk element van het Orlando Festival. Talloze
kamermuziekensembles die nu de internationale podia bespelen hebben ooit deelgenomen
aan de Masterclass van het Festival. Lees meer.

AMATEUR ENSEMBLE
U kunt als amateur-musicus met uw eigen ensemble aan het Orlando Festival deelnemen.
Het Orlando Festival biedt u een unieke muziekvakantie op een prachtige plek in ZuidLimburg!
Lees meer.
AD HOC OP ORLANDO
Voortaan bent u ook als individuele amateurmusicus van harte welkom op Rolduc om deel
te nemen aan het Orlando Festival. Inschrijving staat open voor musici van alle leeftijden,
waarbij alle niveaus welkom zijn, van prille beginners tot gevorderden.
Lees meer.
BEZOEKERS
Liefhebbers van kamermuziek zijn ook welkom op Rolduc en kiezen zelf de lengte van hun
verblijf. Neem een kijkje bij een les aan een masterclass of amateur ensemble, bezoek de
interessante lezingen van onze musici en geniet van alle concerten.
Lees meer.
ORLANDO COMPETITION
Na drie zeer geslaagde edities van het internationale Orlando Concours voor kamermuziekensembles in 2014 (strijkkwartet), 2015 (pianotrio) en 2016 (gemengde ensembles van 3
tot 6 musici) is in 2017 de beurt weer aan de jonge internationale strijkkwartetten.
Lees meer.

INTERNATIONAAL KAMERMUZIEK FESTIVAL & CONCOURS
R olduc Kerkrade
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