
Drachten
De Lawei  
6 concerten

Beetsterzwaag
1 openlucht

Oranjewoud
1 openlucht

Leeuwarden
De Harmonie
9 concerten
Neushoorn
3 concerten

2 openlucht 
1 opera

Harlingen
Grote Kerk 
1 concert

Dokkum
St. Martinuskerk 
1 concert

Sneek
Theater Sneek 
1 concert

1 openlucht

2018 in 
Fryslân

januari

Opening Culturele Hoofdstad LF 2018
Leeuwarden

maart

100 jaar Leonard Bernstein
samenwerking met HaFaBra amateurmusici
Leeuwarden

maart + april

Fryske Matthäus Passion
Leeuwarden, Dokkum, Harlingen, Drachten, 
Groningen en Sneek

mei

At the Watergate’ Europees Jeugd Festival
Sneek

juni 
Opening Oranjewoud Festival
Oranjewoud

Opening CityProms
Leeuwarden

juli

FAUST, samen met NNT
Oerol Terschelling

Lauswolt zomerconcert
Beetsterzwaag

juni-september

Solo

september

Scratch Carmina Burana
Leeuwarden

november

Overdrachtsconcert Culturele Hoofdstad LF2018 
Bach en Escher? met Simone Lamsma en 
Erik Bosgraaf
Leeuwarden

62
.2

93
 be

zo
ek

er
s

4.
22

3 
lee

rli
ng

en

Specials 
LF2018

Noord
Nederlands
Orkest

www.nno.nu

  Kamermuziek

❺

❷

❶

❶



‘In Solo gaf ik me als musicus helemaal bloot. Vertelde ik 
persoonlijke dingen aan wildvreemde mensen. In feite ging 
het over identiteit. Gaaf dat de Friezen zoiets durven te 
programmeren. Friezen hebben het lef een eigen taal te 
spreken, dat gaat ook over identiteit.’

Stefan Kirschbaum 
NNO-musicus slagwerk

Wat is neffens jo foar de ynwenners fan Fryslân de 
mearwearde fan de Matthäus Passion yn it Frysk? 
‘Wa tinkt en dreamt yn it Frysk, dy bidt ek yn it Frysk. 
Foar dy groep is it noflik dat se de Matthäus Passion 
hearre koene yn de taal dy’t foar harren by it belibjen fan it 
leauwen heart. Wa ’t net sa leauwich is, mar wol it Frysk 
machtich is, krijt troch de Fryske ferzje in bettere tagong ta 
it ferhaal. Sa bliuwst langer mei mear oandacht harkje.’
Hoe ha jo de Fryske Matthäus yn’e maitiid fan 2018 
sels ûnderfûn? 
‘It Frysk is in prachtige poëtyske taal dy ‘t har by útstek 
lient foar sa’n stik. Dat koest oan alles sjen en hearre. It 
brocht it lijensferhaal noch tichterby. Wy binne doe mei in 
grutte groep minsken nei de útfiering west en in elk wie 
tige te sprekken oer de útfiering. Kompliminten foar de hear 
Sijbenga, it Noard-Nederlânsk Orkest en alle belutsenen.’

Wat is volgens u voor de inwoners van Friesland de 
meerwaarde van de Matthäus Passion in het Frysk? 
‘Wie denkt en droomt in het Fries, die bidt ook in het Fries. 
Voor die groep is het prettig dat ze de Matthäus Passion 
konden horen in de taal die bij hun geloofsbeleving hoort. 
Wie minder gelovig is, maar wel het Fries machtig is, krijgt 
door de Friese versie een betere toegang tot het verhaal. Zo 
blijf je langer geboeid luisteren.’
Hoe ervoer u zelf de Fryske Matthäus, voorjaar 2018?
‘Het Fries is een prachtige poëtische taal die zich bij 
uitstek leent voor zo’n stuk. Dat kon je aan alles horen en 
merken. Het bracht het lijdensverhaal nog dichterbij. We 
zijn destijds met een grote groep gasten naar de uitvoering 
geweest en een ieder was zeer te spreken over de uitvoering. 
Complimenten voor de heer Sijbenga, het Noord-
Nederlands Orkest en alle betrokkenen.’

Arno Brok 
Commissaris van de Koning in Fryslân

‘Met het fantastische concert van het NNO in 
samenwerking met Percossa heeft het orkest warme 
herinneringen in Sneek achteregelaten tijdens het  
At the Watergate Festival. Het was de kers op de toch  
al fantastische taart.’

Lieuwe Toren 
Directeur Cultuur Kwartier Sneek tot begin 2019

‘In de muziek die het NNO speelde, vóel je de plek: het 
landschap en de vogels van Oranjewoud. Componiste 
Vanessa Lann schreef de muziek in opdracht van het NNO 
en het Oranjewoud Festival, speciaal voor deze bijzondere 
plek in Friesland. Door die inhoudelijke verbinding met 
Oranjewoud én onze avontuurlijke samenwerking is het 
een stuk geworden met echt Friese elementen.’

Yoram Ish-Hurwitz  
Artistiek leider van het Oranjewoud Festival

‘Dat we in 2019 het 15e Lauswolt Zomerconcert 
organiseren met het NNO, zonder ook maar een greintje 
twijfel al die jaren, zegt genoeg. Er is voor ons maar één 
orkest en dat is het Noord Nederlands Orkest.’

Marc van Gulick
Directeur Landgoed Lauswolt

‘Ik heb genoten! Bernsteins muziek is ritmisch bijzonder 
interessant voor koperblazers. Een goede vondst van het 
NNO, dit concert, met zo’n sterke verbinding met Bigband  
en Hafabra. Voor mijn leerlingen een fantastische manier 
om live kennis te maken met zijn muziek.’

Jappie Kuipers
Docent koperblazers en coördinator bij 
Stichting Muziekonderwijs Grootegast

‘Het jaar ervoor zong ik al mee als amateur. Ik vond het zo 
leuk dat ik de stoute schoenen aantrok en me opgaf voor een 
auditie bij het NNCK. En ik werd toegelaten! Het geeft een 
geweldige kick: binnen één weekend met 400 mensen die je 
niet eens kent een prachtig concert neerzetten, met orkest en 
dirigent. In zo’n korte tijd samen zo iets moois maken – 
ik kreeg er tijdens het zingen geregeld een brok van in 
mijn keel.’

Tjitske Drijfhout 
Eerst als amateurzangeres, nu lid NNCK

‘Ik ben een Fries, dan is spelen bij het ‘eigen’ NNO 
natuurlijk geweldig. Maar er is veel meer dan dat: Door 
de veelzijdige programmering en het hoge muzikale niveau 
is het NNO voor mij een fantastische werkomgeving. Voor 
het concert rond Bach en Esscher arrangeerde ik de beroemde 
‘Toccata en fuga in d mineur’ van Bach voor 6 marimba’s, 
klokkenspel en vibrafoon. We openden Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad 2018, met dit concert sloten we het 
jaar mooi en in stijl af.’

Menno Bosgra 
NNO-musicus, arrangeur en componist 

Een mooi kleine, verrassende voorstelling, die erg goed liep. 
Met SOLO liet het NNO zien dat het orkest uit individuele 
musici bestaat, die allemaal een eigen verhaal hebben. 
Hoe klassieke muziek werkt als taal om een verhaal en 
emoties over te brengen. En hoe breed en divers die taal is. 
Dit zijn mooie programma’s, die je graag op Oerol wil 
laten zien.’ 

‘Talentontwikkeling en meertaligheid, dat was de insteek 
van partners NNO, Lân van Taal, Explore the North 
en theatercollectief SKOFT&SKIEP bij SOLO. Deze 
samenwerking is een schoolvoorbeeld van hoe je op een 
mooie manier invulling geeft aan werk dat verbonden 
is aan de plek. In dit geval: aan Friesland.’

Siart Smit 
directeur Lân van Taal, nu directeur Oerol Festival

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) huldigde  
in 2018 zijn Friese roots en programmeerde 
extra veel bijzondere concerten in Fryslân. 
We geven u een terugblik, omdat niet 
iedereen alle activiteiten heeft kunnen 
bezoeken en het is een mooi overzicht van  
de NNO-diversiteit in het Culturele 
Hoofdstadjaar. We lichten ze toe met 
uitspraken van bezoekers, samenwerkings-
partners en deelnemers. Hoe hebben zij  
het ervaren?

Wij hebben ontzettend genoten van de 
ontmoetingen met het publiek, van kleuters 
tot senioren, in concertzalen, in kerkjes, op 
scholen en tijdens festivals. Wat hing er een 
uitbundige en nieuwsgierige sfeer in de lucht, 
wat was er veel belangstelling voor cultureel 
talent, dat was hartverwarmend!  
Het bevestigde ook dat veel mensen warm 
lopen voor klassieke muziek. 

Het opdelven van Friese historie als muzikale 
bron was inspirerend – zoals bij het concert 
over Bach, Escher en Mata Hari. Dat past 
ook goed bij onze missie om belangrijke 
werken uit de muziekgeschiedenis te 
relateren aan ons Noordelijke werkgebied en 
onze eigen tijd. De oogst van het Culturele 
Hoofdstadjaar, daar kunnen we verder mee!

Tige tank Fryslân en Oant Sjen!  

Ingeborg Walinga 
Algemeen directeur

Terugblik 
op 2018

Fryske Matthäus Passion

Openingsconcert Oranjewoud Festival

Meertaligheid, het NNO en Oerol

Lauswolt Zomerconcert 100 jaar Leonard Bernstein

Scratch Carmina Burana

Solo

Bach en Escher

Europees Jeugd Festival  
At the Watergate in Sneek


