
PERSBERICHT	  
	  
Wende's	  Summer	  Symphony	  Sessions	  Open	  Air	  
	  
De	  musici	  van	  Het	  Gelders	  Orkest	  strijken	  deze	  zomer	  samen	  met	  de	  
veelbekroonde	  zangeres,	  Wende	  Snijders,	  neer	  in	  de	  openluchttheaters	  van	  
Heeswijk-‐Dinther	  en	  Bloemendaal	  voor	  twee	  magische	  concerten	  onder	  de	  
sterrenhemel.	  	  
	  
Het	  wordt	  een	  samensmelting	  van	  popmuziek,	  klassieke	  muziek	  en	  theater,	  een	  weergaloos	  avontuur	  
vol	  vuur,	  melancholie	  en	  verleiding.	  De	  muziek	  van	  Wende	  loopt	  als	  vanzelf	  over	  in	  grote	  symfonische	  
meesterwerken.	  Het	  publiek	  wordt	  getrakteerd	  op	  een	  ontdekkingstocht	  door	  een	  breed	  scala	  aan	  
muziek.	  De	  combinatie	  van	  Wende,	  haar	  band	  en	  het	  orkest	  geeft	  een	  breed	  scala	  aan	  muzikale	  
mogelijkheden.	  Het	  rockt,	  het	  swingt,	  het	  is	  klassiek!	  
	  
In	  de	  zomer	  van	  2014	  stonden	  Wende	  en	  Het	  Gelders	  Orkest	  ook	  al	  samen	  op	  het	  podium.	  Wende:	  
"Het	  is	  een	  eer	  dat	  door	  het	  grote	  enthousiasme	  over	  onze	  samenwerking	  we	  elkaar	  nog	  eens	  op	  een	  
podium	  mogen	  ontmoeten."	  
	  
Wende	  ontwikkelde	  zich	  de	  afgelopen	  jaren	  als	  performer	  en	  maker	  van	  eigen	  repertoire	  en	  shows	  
binnen	  de	  theaterwereld	  en	  het	  popcircuit.	  Ze	  maakte	  meerdere	  cds	  en	  dvd’s,	  en	  won	  diverse	  prijzen	  
voor	  haar	  werk	  (o.a.	  de	  Gouden	  Harp,	  de	  Annie	  MG	  Schmidt	  prijs,	  2	  Edisons).	  	  
	  
Al	  125	  jaar	  lang	  is	  Het	  Orkest	  gepassioneerd	  en	  ondernemend.	  Symfonische	  muziek	  is	  de	  basis,	  maar	  
vorm	  en	  locatie	  verschillen.	  Planet	  Earth	  in	  Ziggo	  Dome,	  The	  Lord	  of	  the	  Rings	  in	  Het	  Concertgebouw,	  
het	  groots	  uitgevoerde	  War	  Requiem	  van	  Benjamin	  Britten.	  Het	  Gelders	  Orkest	  valt	  op	  door	  zijn	  
vernieuwende	  en	  grensverleggende	  initiatieven.	  Jong	  en	  oud	  worden	  binnen	  en	  buiten	  de	  concertzaal	  
geraakt	  met	  live	  klassieke	  muziek.	  Het	  Gelders	  Orkest	  neemt	  je	  mee!	  
	  
Wende	  &	  Het	  Gelders	  Orkest	  -‐	  Summer	  Symphony	  Sessions	  Open	  Air:	  
vrijdag	  26	  juni	  om	  21.00	  uur	  in	  Natuurtheater	  De	  Kersouwe,	  Heeswijk-‐Dinther	  
zondag	  28	  juni	  om	  20.30	  uur	  in	  Openluchttheater	  Caprera,	  Bloemendaal	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  openluchttheaters	  in	  Nederland	  (locaties	  en	  programma’s	  en	  
kaartverkoop):	  WWW.OPENLUCHTTHEATERS.NL.	  
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