
Balthazar 
19.45 uur • Ronda • staanplaatsen 
Deze Belgische band bestrijkt inmiddels het hele spectrum van groovende indierock via 
poppy tunes tot Serge Gainsbourg-achtige barok. Hun gloednieuwe plaat ‘Sand’ (2021) laat 
weer een andere kant zien: soulful en filmisch, met spannende falsetzang en melodieën die 
blijven hangen.  
Klik hier voor meer informatie over dit concert.

My First Festival 
vanaf 11.30 uur • verschillende zalen • sta- en zitplaatsen 
TivoliVredenburg is op deze dag omgetoverd tot één groot festivalterrein en is er de hele dag 
van alles te doen.  De hele familie is van harte welkom op dit toffe festival, want voor muziek 
is niemand te jong óf te oud. 
Klik hier voor meer informatie over dit concert.

Kika Sprangers Duo Concert 
20.15 uur • Cloud Nine • zitplaatsen 
De 27-jarige saxofonist is een van Nederlands belangrijkste jazzmusici. Tijdens corona was 
zij onze  ‘jazz artist in residence’ en maakte zij de lovend besproken cd ‘Mind’s Eye’. Speciaal 
voor deze avond speelt ze een uniek duoconcert met de Deense gitarist Mikkel Ploug. 

Residentie Orkest 
15.00 uur • Grote Zaal • zitplaatsen 
Het Residentie Orkest speelt met de Duitse cellist Leonard Elschenbroich Sjostakovitsj’ 
Tweede Celloconcert. Daarna Tsjaikovski’s Symfonie nr. 6 ‘Pathétique’, waarover de meester 
zelf concludeerde: ‘Ik beschouw het als het beste en meest openhartige werk uit mijn oeuvre.’ 
Klik hier voor meer informatie over dit concert.

Revolusi: een levende geschiedenis 
20.00 uur • Hertz • zitplaatsen 
Een college van David Van Reybrouck over de Indonesische onafhankelijkheidstrijd. Een 
geschiedenis die ook nu nog verdeelt. Wat gebeurde daar eigenlijk precies? En hoe beleefden 
Indonesiërs hun strijd voor onafhankelijkheid? David Van Rebbrouck laat zien hoe de 
Indonesische revolusi nog steeds door leeft in onze tijd. 
Klik hier voor meer informatie over dit programma.
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Fondsprogramma 2022
KEUZECONCERTEN

Als dank voor jouw steun bieden we onderstaande concerten aan. Zilveren TivoliVredenburgers 
hebben de keuze uit drie concerten per jaar, Gouden TivoliVredenburgers uit vier concerten en Platina 

TivoliVredenburgers uit vijf concerten per jaar. Je kunt je keuze aan ons doorgeven via dit formulier. 
We kijken uit naar je komst!

https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/balthazar-28-04-2022/
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/my-first-festival-04-05-2022/ 
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/residentie-orkest-29-05-2022/ 
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/revolusi-een-levende-geschiedenis-31-05-2022/ 
https://www.cognitoforms.com/Tivre1/Fondsprogramma2022


Finale Dutch Classical Talent 
14.00 uur • Hertz • zitplaatsen 
Na een tour door Nederland volgt de landelijke finale van Dutch Classical Talent met een 
selectie van de werken waarmee de deelnemers het publiek en de jury denken weg te kunnen 
blazen: wie van de aanstormend talenten wint de Dutch Classical Talent Award? 
Klik hier voor meer informatie over dit concert.
 

TrijN 
PREMIÈREVOORSTELLING: FONDSLEDEN ZIJN UITGENODIGD VOOR DE BORREL! 
20.00 uur • Grote zaal • zitplaatsen 
Het verhaal over de Utrechtse verzetsvrouw Trijn van Leemput tijdens de Spaanse 
bezetting in 1577. Bij de uitvoering van deze opera zijn ruim 200 zangers en musici uit 
heel Utrecht betrokken van het Klein OperaKoor, het Utrechtsch Studenten Concert 
en nog vele anderen mee. Met ‘Trijn’ krijgt Utrecht een eigen opera! Na afloop zijn 
fondsleden van harte uitgenodigd bij de aansluitende borrel.
Klik hier voor meer informatie over dit concert.
 

Lena Chamamyan  
20.30 uur • Grote Zaal • zitplaatsen 
The Jasmin voice of Damascus. Met haar muziek blaast Lena folkloristische muziek nieuw 
leven in met moderne stijlen en arrangementen, waardoor een link wordt gelegd tussen 
oosterse klassieke muziek en hedendaagse wereldmuziek. Nu voor het eerst in Nederland  
in concert. 
Klik hier voor meer informatie over dit concert.
 

Footprints Festival 
vanaf 17.00 uur • verschillende zalen • zit- en staanplaatsen 
Tijdens ‘Footprints Festival’ worden traditionele en moderne geluiden vermengd met 
invloeden uit verre windstreken. Het programma volgt de voetsporen die ons van het 
bekende pad wegleiden, en naar een plek brengen waar avontuurlijke muziek alle  
ruimte krijgt. 
Klik hier voor meer informatie over dit concert.
 

Melanie        
20.00 uur • Grote Zaal • zitplaatsen 
Van de tientallen artiesten die op Woodstock optraden, waren er slechts drie vrouwelijke 
solo-acts. Melanie was één van hen, en Woodstock werd de inspiratie voor haar nummer-1-hit 
‘Lay Down (Candles In The Rain)’. Herbeleef Woodstock met Melanie! 
Klik hier voor meer informatie over dit concert.
 

Pynarello met Beethoven            
20.15 uur • Grote Zaal • zitplaatsen          
We vieren Pynarello’s vijfde verjaardag met de Vijfde van Beethoven. Waar deze bij de grote 
dirigenten weleens wil ontaarden in een voorbijtrekkende donderbui, laat Pynarello dit 
meesterwerk bij vlagen klinken als een lentebries. Beethoven wordt vergezeld door een nieuw 
werk van de Turkse componist Meriç Artaç.  
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https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/finale-dutch-classical-talent-2022-12-06-2022/ 
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/trijn-18-06-2022/ 
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/lena-chamamyan-25-06-2022/ 
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/footprints-festival-09-07-2022/ 
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/melanie-08-09-2022/ 


Ramblin’ Roots
MEET & GREET MET EEN ARTIEST 
vanaf 14.00 uur • verschillende zalen • sta- en zitplaatsen   
Dit festival is voor de liefhebbers van americana, soul, rootsrock en blues. De line up is nog 
niet bekend, maar er worden altijd mooie namen geprogrammeerd. Ook heeft het festival een 
eigen populaire podcast: ‘Shelter from the storm’. Speciaal voor fondsleden organiseren we 
een talk met een van de programmeurs en een artiest.   

NEW EUROPEAN ENSEMBLE               
20.15 uur • Hertz • zitplaatsen 
In het nieuwe muziektheaterstuk ‘1984’ van de Estse componist Mihkel Kerem wisselen 
muziek, tekst en beeld elkaar af. We zien een nieuwe lezing van het klassieke verhaal 
van George Orwell uit 1949. Hoe relevant het boek nog steeds is, bewijst de beroemde 
klokkenluider Edward Snowden die vanuit ballingschap meewerkt aan de voorstelling op 
video.  

Wolfert Brederode & Matangi Strijkkwartet 
20.15 uur • Cloud Nine • zitplaatsen     
Geïnspireerd door de Eerste Wereldoorlog componeerde Wolfert Brederode, een van de 
meest eclectische musici van Nederland, ‘Ruins & Remains’: een suite uit tien aaneengesloten 
delen van ongeveer 60 minuten voor piano, slagwerk en strijkkwartet.  

 

Catching Cultures Festival  
MET TOELICHTING VAN DE PROGRAMMEUR 
20.15 uur • verschillende zalen • zit en sta- en zitplaatsen               
Dit is ons festival waar verschillende muzikale en culturele achtergronden elkaar vinden en 
samen het podium delen. Professionals uit alle windstreken spelen samen met evenzo divers 
en gretig aanstormend talent. Ervaar een programma met muziek uit het Midden-Oosten, 
Afrika en Europa. Onze programmeur geeft een toelichting, exclusief voor fondsleden!

Noord Nederlands Orkest Kerstprogramma
KERSTBORREL NA AFLOOP  
20.15 uur • Grote Zaal • zitplaatsen          
Kerst met Eric Corton en het Noord Nederlands Orkest: we pakken deze wintertraditie weer 
op, met als speciale gast de jonge Portugese sopraan Leonor Amaral. De sfeer, de muziek en 
de happy ends die bij kerst horen, zijn een kolfje naar de hand van presentator Eric Corton 
én het Noord Nederlands Orkest: ‘Let it snow.’ Een avond voor het hele gezin. Na afloop zijn 
fondsleden van harte uitgenodigd op de feestelijke kerstborrel!
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