PERSBERICHT
’s-Hertogenbosch, 17 juni 2019

Op 26 juni organiseert het Internationaal Vocalisten Concours als onderdeel van de nieuwe
Opera 3-daagse een Operaconcert voor Kids met Sinfonia Rotterdam en twee
amateurkoren uit de regio ’s-Hertogenbosch. Jeannette van Schaik zingt en Hakim Traïdia
(Sesamstraat) presenteert. Op 30 juni vindt in het Theater aan de Parade de Eerste Ronde
van het LiedDuo-concours plaats. Voor publiek toegankelijk.

Op 26 juni OPERA: CONCERT VOOR KIDS op de Parade in ‘s-Hertogenbosch
Op woensdag 26 juni, aanvang 16.00 uur, kunnen kinderen in het kader van de Opera 3daagse tijdens ‘Opera: Concert voor Kids’ genieten van een heerlijk familieconcert. Hakim
Traïdia neemt kinderen mee naar de wondere wereld van zang en opera. Hakim is een
Nederlands-Algerijnse theaterartiest en mimespeler, die bij het grote en kleine publiek
bekend is door zijn rol in Sesamstraat. Naast zijn televisieoptredens maakt Hakim
succesvolle theater- en cabaretvoorstellingen, vertelt hij verhalen en schrijft hij boeken. Hij
haalt zijn inspiratie uit de vreemde problemen van de grotemensenwereld en vertaalt die
raak en vaak vol humor naar de wereld van de kinderen. “Opera: Concert voor Kids” is een
unieke productie van het Internationaal Vocalisten Concours met Sinfonia Rotterdam o.l.v.
dirigent Conrad van Alphen en sopraan en IVC-laureaat Jeannette van Schaik, samen met de
koren Vereniging Bossche Opera en Vocaal Ensemble Markant. Op het programma muziek
van Mozart, Rossini, Verdi en Puccini. Zij schreven magnifieke opera’s, betoverende
theaterwerken vol meeslepende muziek, die nog steeds regelmatig worden opgevoerd. Na
afloop gaat iedereen fluitend naar huis!

Eerste Ronde 53ste Internationaal Vocalisten Concours LiedDuo op 30 juni in
Theater aan de Parade
Op zondag 30 juni vinden in Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch Eerste Ronden
selecties plaats van het 53ste Internationaal Vocalisten Concours (IVC). Tijdens deze Eerste
Ronde worden 14 LiedDuo’s, bestaande uit zanger en pianist, beoordeeld door de jury
bestaande uit Roberta Alexander (sopraan), Jard van Nes (mezzosopraan), Henk Neven
(bariton), Hans Eijsackers (pianist) en Charles Spencer (pianist). Publiek is van harte welkom
op 30 juni bij deze Eerste Ronde in Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch, aanvang
twee sessies om 10.30 uur en 13.30 uur. Kaartverkoop via Bosch Ticket, Theater aan de
Parade, T. 0900 – 33 72723. Voor meer informatie www.ivc.nu

Het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) is een wereldwijd bekend evenement, dat al
vanaf 1954 zangers naar ’s-Hertogenbosch trekt. Vele beroemdheden begonnen hun carrière
bij het IVC zoals Elly Ameling, Robert Holl, Thomas Hampson, Nelly Miricioiu, Ileana
Cotrubas, Viorica Cortez, Marco Bakker, Jard van Nes, Pretty Yende, Lenneke Ruiten, Maria
Fiselier, Rosanne van Sandwijk en Peter Gijsbertsen. Van 20 t/m 24 november 2019 vindt het
53ste IVC, categorie LiedDuo plaats. In de jury onder meer de wereldberoemde zangers
Dame Felicity Lott, Jard van Nes, Thomas Oliemans en pianisten Graham Johnson en David
Selig. www.ivc.nu
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