Het VU-Orkest
Het VU-Orkest is het studentenorkest van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1962 is het VU-Orkest opgericht door Otto
Klap. Het orkest begon als een kamerorkest met ongeveer dertig leden, maar is in de afgelopen vijftig jaar uitgegroeid tot
een groot symfonieorkest. In Nederland is het VU-Orkest dankzij de enorme inzet van haar leden en dirigent één van de
grootste en meest baanbrekende studentenorkesten. De studenten voeren samen vooral laatromantische en twintigsteeeuwse muziek uit in wereldberoemde zalen in binnen- en buitenland. Het repertoire wordt samengesteld door een
commissie die bestaat uit orkestleden. Hierbij wordt nauwkeurig rekening gehouden met de wensen die leven binnen
het orkest. Daarnaast zijn de aspecten vernieuwing en uitdaging heel belangrijk bij het selecteren van de stukken. Elk half
jaar wordt een nieuw programma ingestudeerd dat wordt uitgevoerd tijdens een concertreeks in mooie zalen in binnenen buitenland. Het VU-Orkest begeleidt ook regelmatig koorprojecten en solisten.
Mare Liberum
Ter ere van het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis in Den Haag werd in september het ‘Mare Liberum’ van Roel van
Oosten uitgevoerd. Daarnaast hebben het VU-orkest en het HTK het stuk begin oktober opgenomen in de studio’s van
het Muziekcentrum voor de Omroep(MCO) en de CD is inmiddels te koop viawww.haagstoonkunstkoor.nl!
Buitenlandse Tournees
Naast de concertreeksen in Nederland geeft het VU-Orkest jaarlijks concerten in het buitenland tijdens de
zomertournee. De afgelopen jaren zijn onder andere Italië, Duitsland, Frankrijk, Letland en Bulgarije bezocht. Afgelopen
zomer gaf het orkest concerten in Engeland in o.a. Sheffield, Birmingham en Nottingham. Tijdens het lustrumjaar, in de
zomer van 2012, is het orkest op tournee geweest naar Rusland. Zowel in Moskou als in St. Petersburg trok het orkest
veel publiek en waren de reacties op de concerten lovend. De contacten in Sint Petersburg zijn nog vers en daarom zal
het orkest deze zomer weer een concert geven op het Hermitage Festival in Sint Petersburg. Dit concert zal een
onderdeel zijn van een concertreeks in Estland.
Koorproject
Op het moment repeteert het orkest de Elias van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Op 28 maart wordt dit grootse oratorium
samen met het Haags Toonkunstkoor en 8 solisten uitgevoerd in de Dr. Anton Philipszaal te Den Haag. Bestel nu kaarten
via de site van de Dr. Anton Philipszaal!

Zomerproject en Tournee Rusland en Estland
In april beginnen wij met ons eigen programma voor de concerten in Nederland in juni en in Rusland en Estland in juli.
Bijzonder dit programma, is de compositie van Bram Kortekaas in opdracht van het orkest. Bram Kortekaas heeft
politicologie en compositie gestudeerd en is al jaren lid van het orkest en speelt zelf altviool. Lees meer over Bram
op www.bramkortekaas.com.
De wereldpremière van dit stuk zal plaatsvinden in Nederland, maar daarna brengen wij deze nieuwe muziek van
Nederlandse bodem naar Rusland en Estland. Het belooft een prachtige tournee te worden met zoals gezegd een
concert op het Hermitage Festival in Sint Petersburg en concerten in Tallin, Narva en Parnü in Estland!
Programma:
- Pini di Roma, Otterino Resphigi
- Opdrachtcompositie, Bram Kortekaas (wereldpremière)
- Scheherazade, Nikolaj Rimski-Korsakov
Concertdata worden binnenkort hier bekend gemaakt.
Toekomstige projecten
2014 is nog maar net begonnen, maar wij verheugen ons ook al op een paar fantastische projecten in 2015. Na de zomer
beginnen wij met het repeteren van Mahlers 6e symfonie om die vervolgens in januari 2015 in het Concertgebouw uit te
voeren! Daarna begint er een bijzonder koorproject voor ons. Samen met het Haags Toonkunstkoor het Residentie
Bachkoor zullen wij in mei 2015 het enorme War Requiem van Benjamin Britten uitvoeren in de Dr. Anton Philipszaal te
Den Haag en het Concertgebouw te Amsterdam!
Speel mee!
Wil jij musiceren op hoog niveau in een gezellig studentenorkest? Wil jij mee op tournee naar Rusland en Estland? Heb je
altijd al eens een symfonie van Mahler willen spelen? Wil jij in 2015 maar liefst twee keer in het Concertgebouw te
Amsterdam spelen? Doe dan nu auditie voor het VU-Orkest! Meld je hier aan.
Mocht u vragen en/of suggesties hebben, mail dan naar info@vu-orkest.nl
http://www.vu-orkest.nl/programma-vu-orkest/

