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PERFORMANCE GERARD DE BRUYNE EN NOAM STAAL 

performance !  Luxor Theater Houtmarkt 64
 Zaterdag 26 augustus, 14.00 – 15.00 en 16.00 uur
 Door tekenaar Gerard de Bruyne en cellist Noam Staal
 Vrij toegankelijk

Laat je meevoeren naar droomlandschappen vol sprookjesfiguren die live getekend en geprojecteerd 
worden op een groot scherm. Penseeltovenaar Gerard de Bruyne, werkt speciaal voor het Cellofestival 
op het podium samen met cellist Noam Staal. Een wereld van klank en inkt.

MUZIEKVOORSTELLING ‘CELLOSTORM’ 

familievoorstelling !  Theater Hanzehof Coehoornsingel 1 
 Zaterdag 26 augustus, 14.30 uur
 Door Cello8ctet Amsterdam & Oorkaan
 Prijs: € 10,00 Kaartverkoop via de Hanzehof

Duif is eenzaam en gaat op zoek naar vrienden. Ze vliegt over oerwouden, steppen, zeeën, 
woestijnen en beleeft grote avonturen met vreemde vogels en rare snuiters. Maar een vriend 
vindt ze niet. Bibberend, moe en heel alleen strijkt Duif neer in de sneeuw op de Noordpool. 
Dan gebeurt er iets onverwachts…

‘Cellostorm’ is een beeldende voorstelling over eenzaamheid en vriendschap, zonder woorden maar 
met veel humor. Met muziek uit de hele wereld van onder meer Schubert, Glass, Piazzolla, Ginastera 
en Adams, gespeeld door Cello8ctet Amsterdam.

TEKENEN OP MUZIEK  

creatief voor kinderen !  Musea Zutphen ‘s Gravenhof 4 
 Zaterdag 26 augustus, 15.30 uur
  Door een cellist van de Cello Academie  

en kunstenaar Ineke Metz
 Vrij toegankelijk, graag vooraf inschrijven

In de nieuwe Stedelijk Musea van Zutphen mag je gaan tekenen op live cello muziek! Onder 
begeleiding van kunstenaar Ineke Metz ga je je laten inspireren door de fantastische muziek en de 
mooie locatie. Tafels en vloer zullen bezaaid zijn met tekeningen die kinderen maken bij het horen 
van de muziek. Een unieke belevenis! 

EEN VREEMDE EEND   

voorstelling !  Geelvinck Muziek Museum Zaadmarkt 88 
 Zondag 27 augustus, 11.00 – 11.45 uur
  Door celliste Manuela Verbeek en  

gitarist, verteller en zanger Ron Vernout
 Vrij toegankelijk, voor iedereen vanaf 4 jaar

Vos, Konijn en Beer ontdekken in het bos een eend die er anders uitziet dan de eenden die 
ze kennen. Hij komt van ver. ‘Dit is echt een vreemde eend’, zeggen Konijn en Vos. Beer zegt: 
‘Heldere, vriendelijke ogen. Vrolijk ook. Ik denk dat hij van grapjes houdt, net als ik.’ Konijn en 
Vos vinden dat de eend niet zomaar in hun bos op vakantie kan zijn. ‘Straks komen er nog veel 
meer.’ Als op een keer hun boot weg is, denken Vos en Konijn dat de eend hem heeft gestolen.  

Een muzikale vertelling, waarin de cello een belangrijke rol vervult. Over verschillen, overeenkomsten 
en het samen delen van het bos (de wereld).

PICKNICK CONCERT   

picknick !  Dat Bolwerck Zaadmarkt 22
 Zondag 27 augustus, 12.15 uur
 Door cellisten van de Cello Academie
 Voor alle leeftijden 
 Prijs: € 5,00 Kaartverkoop bij Informatiepunt Dat Bolwerck.

Cellisten van de Cello Academie geven een spontaan lunchconcert in de tuin van Dat Bolwerck.  
Het programma is een verrassing! Neem zelf je eigen lunch en kleedje mee!

wil jij ook meedoen aan een workshop of activiteit tijdens het cellofestival?
geef je dan nu op via de website!

ga naar www.cellofestivalzutphen.nl/alle-leeftijden  
en geef je op via de link workshop@cellofestivalzutphen.nl

alle leeftijden cellofestival zutphen in coproductie met muzehof centrum voor de kunsten 26 en 27 augustus 2017 

HET KLEURFEEST

iedereen ! Schupstoel
 Zaterdag 26 augustus
 10.00 uur en om 11.15 uur
 Vrij toegankelijk
 Door Gerard de Bruyne, Jose Vingerling,  
 Maarten Teekens en Noam Staal

Een muzikaal tekenavontuur! Kinderen ontmoeten en inspireren elkaar al tekenend op het grote 
speelvlak en werken zo samen met twee tekenaars aan een groot kunstwerk. De muzikale omlijsting 
werkt betoverend; de zanger/gitarist samen met een cellist brengen live liedjes uit de  
hele popgeschiedenis. Ouders zitten er stilletjes omheen en genieten.

MY FIRST CELLO 

iedereen ! Etalage Arte Vita Houtmarkt 63b
 Zaterdag 26 augustus, 11.00 – 15.00 uur
 Door Mirjam Mudde en Manuela Verbeek

Voor alle leeftijden, vrij toegankelijk, spontaan of inschrijven op de dag zelf. Hoe is het nu eigenlijk 
om zelf de cello te bespelen? Hoe voelt het om achter het instrument te gaan zitten, de kast tegen je 
aan te voelen en de strijkstok in je hand te hebben? En als die stok dan over de snaren gaat? Dat is 
een ervaring die uniek is voor mensen die dit nog nooit eerder hebben gedaan. Op zaterdag krijg je  
de kans om die allereerste korte ervaring op te doen. Beleef je eerste klanken!

OP REIS MET RIVKE 

workshop ! Oude Bornhof 55-57
 Zaterdag 26 augustus, 10.30 – 11.45 uur
 Door Rivke van der Staak
 Kinderen van 3 – 6 jaar, beginnersniveau
 Deelname gratis, graag vooraf inschrijven

Rivke reist weer met haar vreemde koffer. Onderweg komt ze van alles tegen. Dit keer is ze op zoek 
naar de stilste plek op aarde. Maar is het daar wel zo stil? In deze workshop voor jonge beginnende 
cellisten, zijn cellotechnieken verpakt als spel. Aan het einde van deze workshop houden we een  
korte presentatie.

MIJN EERSTE CELLO 

workshop ! Oude Bornhof 55-57
 Zaterdag 26 augustus, 11.00 – 12.30 uur
 Door Mirjam Mudde
  Kinderen 7 – 10 jaar, je hoeft nog geen cello te kunnen spelen
  Deelname gratis, graag vooraf inschrijven (dan staat er een 

cello voor je klaar)

In deze zeer toegankelijke workshop gaan we met elkaar de cello leren kennen. Hoe moet je het 
instrument vasthouden en hoe maak je eigenlijk klank? Zelfs als je nog nooit eerder een (strijk)
instrument hebt geprobeerd kun je al meedoen. We leren een paar cellotonen en we zullen die samen 
gaan spelen in een liedje dat we in deze workshop leren. Voor instrumenten wordt gezorgd, je hoeft 
alleen maar nieuwsgierig te zijn en de cello zelf willen voelen, horen en bespelen. Aan het einde van 
de workshop kunnen we het liedje met de cello’s laten horen; hoe leuk is dat, je eerste cello-optreden!

HEAVY CELLO 

workshop ! Oude Bornhof 55-57
 Zaterdag 26 augustus, 13.30 – 16.30 uur
 Door Anne Magda de Geus
  Jongeren 8 – 22 jaar (van beginner tot zeer gevorderd 

(duimpositie)
  Deelname gratis, graag vooraf inschrijven (je krijgt de partij 

toegestuurd om thuis te oefenen)

Anne Magda heeft zelf een arrangement geschreven van het heavy metal-cellokwartet Apocalyptica. 
Verschillende partijen voor verschillende niveau’s. Twee stukken komen in aanmerking: Somewhere 
around nothing en Bittersweet. Het eerste is erg snel en heftig, het tweede stuk is een ballad en is 
makkelijker. Afhankelijk van de aanmeldingen en de voorbereidingstijd maakt Anne Magda een keuze 
voor een van de twee stukken. Aan het einde van de workshop laten jullie het resultaat natuurlijk 
horen!

SAMENSPELEN EN CONTINUOSPEL

workshop ! Oude Bornhof 55-57
 Zaterdag 26 augustus, 14.00 – 16.00 uur
 Door Lucia Swarts
 Jongeren 10 – 25 jaar
  Deelname gratis, graag vooraf inschrijven (je krijgt de muziek 

toegestuurd om thuis te oefenen)

Voor cellisten die wel eens een baslijn in barokmuziek (Basso Continuo) spelen, maar eigenlijk niet 
precies weten hoe ze dat moeten doen. Onderwerpen komen als: toonsoort, streeksoort, harmonie, 
maatsoort, interval, liggingen, vingerzettingen en speelplezier komen d.m.v. samenspelen aan bod. 
Wie kan er meedoen? Iedereen die positie 1 t/m 4 kan spelen is welkom!

DOE MEE!   


