
Angela Schijf heeft een missie: kinderen in
Nederland kennis laten maken met klassieke
muziek!
In de familievoorstelling 4 Jaargetijden met Angela Schijf staat
één van de meest aansprekende werken uit de klassieke muziek
centraal: Vivaldi’s Vier Jaargetijden. Vorig seizoen veroverde
Angela en haar orkest met deze muzikale voorstelling de harten
van vele kinderen én hun ouders. Wegens groot succes is 4
Jaargetijden met Angela Schijf terug in het theater. Angela heeft
een missie: zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met
klassieke muziek!

 



In 4 Jaargetijden met Angela Schijf nemen Angela en haar orkest jong en oud mee op reis,

dwars door de seizoenen. Imme Dros – 16 keer bekroond met een Zilveren Griffel - schreef een

fonkelnieuw avontuur over de seizoenen, gebaseerd op het verhaal van Vrouw Holle. Angela

speelt twee zusjes, uitersten van elkaar. De één braaf en gezeglijk, de ander lui en brutaal. Hoe

kijk je naar de wereld om je heen? Wil je het mooie of het lelijke zien? En, als het er echt op aan

komt, is het dan wel zo handig om altijd maar braaf te zijn?

Het Vivaldi Consort bestaat uit jonge getalenteerde musici. Het is geen statig orkest dat plechtig

muziek speelt, maar een wervelwind aan energie. De musici spelen alle muziek uit het hoofd en

maken samen met Angela de scènes. Ze razen als een zomerstorm over het toneel, brengen de

kleuren van de seizoenen tot leven en laten het publiek klappertanden van de kou.

Angela over de voorstelling: “Voor mij is live gespeelde klassieke muziek het mooiste wat er is.

Je voelt de vibraties van de instrumenten en de energie van de musici. Kinderen staan zo open

voor de verbeelding die deze muziek oproept en juist een theatervoorstelling biedt daartoe

zoveel mogelijkheden. Ik neem jong én oud als het ware 'aan de hand' mee door het muziekstuk.

Zelf ben ik pas rijkelijk laat met klassieke werken in aanraking gekomen. Als er een voorstelling

als deze bestaan had toen ik jong was, had ik hier absoluut bij willen zijn.”

Angela maakt de voorstelling samen met Joris Nassenstein. Hij werkt aan nieuwe vormen van

muziektheater waarin klassieke muziek en het orkest een hoofdrol spelen. De voorstelling

Creatures ontving de internationale YAM Award 2016 voor beste muziektheatervoorstelling

voor kinderen ter wereld. Ook in De Terugkeer van Hans en Grietje bij Orkater – bekroond met

vier Musical Awards – kwamen acteurs en een compleet orkest samen. Joris en Angela werkten

al eerder samen: ze was de verteller in de bijzondere familieconcerten De Notenkraker en Het

Zwanenmeer, toen uitgevoerd door Het Balletorkest.

Beleef de seizoenen samen met Angela en geniet van dit muzikale hoogtepunt voor het hele

gezin. Van de herfstvakantie t/m de kerstvakantie (12 okt t/m 30 dec 2018) is 4 jaargetijden

met Angela Schijf in het hele land te zien. 
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OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij verzorgen
niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld. Theaterproducties
moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor dat er ieder
seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij maken ons
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hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf Theaterpartners
heeft hart voor theater!
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