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EEN VOORSTELLING
DIE VERBINDT
Carmina Burana
Dit meesterwerk van de Duitse
componist Carl Orff (1895-1982)
ging in 1937 in première. De
compositie bestaat uit drie delen
en wordt voorafgegaan en besloten door een hymne aan Fortuna.
Het is een van de meest tot de
verbeelding sprekende composities binnen de klassieke muziek.
Carlus Padrissa en
La Fura dels Baus
Carlus Padrissa is met La Fura
dels Baus vaker te gast geweest
tijdens festival Cultura Nova.
Padrissa regisseert opera’s bij
de grote operahuizen in de hele
wereld. Hij bewerkte Orff’s
Carmina Burana tot een intense
muziektheatervoorstelling.

FESTIVAL CULTURA NOVA PRESENTEERT I.S.M. PARKSTAD LIMBURG THEATERS EN PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND

philharmonie zuidnederland
De philharmonie zuidnederland
viert in het seizoen 2018/2019
het eerste lustrum: het jongste
professionele orkest van Nederland mét 200 jaar ervaring. Het
orkest opent het jubileumprogramma met de Carmina Burana.
Theaterkoor Opera Zuid &
Sinfonischer Chor Aachen
Opera Zuid en Sinfonischer
Chor Aachen tekenen voor de
spectaculaire koorzang. De
hoofdrollen worden vertolkt door
Amparo Navarro (sopraan),
Jordi Domenech (countertenor),
Toni Marsol (bariton) en Luca
Espinosa (actrice).
Dirigent Josep Vicent
De muzikale leiding is in handen van Josep Vicent; artistiek
leider en dirigent van The World
Orchestra en gastdirigent bij
het Rotterdams Philharmonisch
Orkest.
Cultura Nova
Cultura Nova is hét beeldend
theaterfestival van Heerlen. Tien
dagen prikkelt dit festival de
verbeelding en fantasie van jong
en oud met theater, muziek en
beeldende kunst.

BEAUJAN

COLOFON
Carmina Burana is een coproductie van
philharmonie zuidnederland,
festival Cultura Nova en Parkstad Limburg Theaters
Dirigent

Josep Vicent
Enscenering

La Fura dels Baus
Koren

Theaterkoor Opera Zuid & Sinfonischer Chor Aachen
Regie

Carlus Padrissa
Parkstad Limburg Theaters
PLT biedt als podium én coproducent een dynamische
programmering die een spiegel
is van de huidige cultuur,
reflectie biedt op de werkelijkheid en inspireert tot creativiteit
en vernieuwing.
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Informatie

Maud Douwes
m 06 12 40 12 30
t 088 16 60 723
e maud.douwes@philharmoniezuidnederland.nl
Ruud Coumans
m 06 51 36 24 08
t 045 576 8550
e r.coumans@plt.nl
www.culturanova.nl

CARMINA
BURANA
LA FURA
DELS BAUS

& PHILHARMONIE
ZUIDNEDERLAND

TWEE SPONSORPAKKETTEN
Wij hopen dat u deze unieke gelegenheid op het
gebied van relatiemanagement samen met uw
gasten wilt meebeleven. We hebben twee pakketten samengesteld om te kunnen voldoen aan
verschillende wensen.

Pakket 1
fortuna
€ 300 exclusief btw

BESTE
RELATIE,
Zaterdag 25 en zondag 26 augustus wordt tijdens festival Cultura
Nova een spectaculaire versie van Carmina Burana uitgevoerd. Het
Spaanse gezelschap La Fura dels Baus en philharmonie zuidnederland brengen het meesterwerk van de Duitse componist Carl Orff
in het feeërieke decor van de Heerlense Zilverzandgroeve Beaujean.
Opera Zuid en Sinfonischer Chor Aachen tekenen voor de spectaculaire koorzang. De muzikale leiding is in handen van de Spaanse
dirigent Josep Vicent.
Deze Carmina Burana met het fantastische O Fortuna belooft muziek
én theater, een show voor alle zintuigen, energiek en indringend voor
een breed publiek van muziekliefhebbers tot fans van de podiumkunsten.
Maakt u het mede mogelijk?
De philharmonie zuidnederland, Parkstad Limburg Theaters en
Cultura Nova hebben de handen ineen geslagen om de Nederlandse
première van deze grootschalige muziekvoorstelling te presenteren.
Voor dit event met 200 professionele musici en artiesten op podium
is ook uw steun van harte welkom. Samen kunnen we een unieke
belevenis voor liefst 6.000 inwoners van de Euregio mogelijk maken.
Wij danken u van harte.

Rocco Malherbe, Directeur Cultura Nova
Stefan Rosu, Intendant en bestuurder philharmonie zuidnederland
Bas Schoonderwoerd, Directeur Parkstad Limburg Theaters

- 2 relatiekaarten (sterrang) voor zaterdag
25 augustus óf zondag 26 augustus;
- Ontvangst met prosecco in de Spiegeltent
op het Burg. Van Grunsvenplein Heerlen
(festivalplein Cultura Nova);
- Busvervoer heen en terug naar de Zandgroeve
Beaujean;
- Nazit met hapjes en drankjes;
- Uitrijkaart Q-park Van Grunsvenplein.

19.15 uur
20.15 uur
21.15 uur
22.15 uur
22.45 - 0.00 uur

Ontvangst
Vertrek bus naar de Zandgroeve Beaujean
Carmina Burana
Terugkeer bus naar festivalplein
Hapje en drankje in Spiegeltent (of buiten)

Pakket 2
in taberna

- 2 relatiekaarten (sterrang) voor zaterdag
25 augustus óf zondag 26 augustus;
- Ontvangst met prosecco in de Zandgroeve
Beaujean.

€ 200 exclusief btw

20.15 uur
21.15 uur

Ontvangst in de Zandgroeve Beaujean
Carmina Burana

CARMINA BURANA
& LA FURA DELS
BAUS
Nóg grootser, nóg meeslepender, nóg indrukwekkender.
Een vitale en energieke show die alle zintuigen prikkelt.
De Carmina Burana is het absolute meesterwerk van
Carl Orff. De Catalaanse regisseur Carlus Padrissa
bewerkte de compositie tot een intense muziektheatervoorstelling. Het befaamde spektakelgezelschap wist
met hun Carmina Burana al meer dan 150.000 bezoekers
te beroeren in Argentinië, Taiwan, Frankrijk, Italië en
Spanje. Hun shows zijn fysiek, confronterend en multimediaal.
O Fortuna
Tijdens Cultura Nova wordt het stuk opgevoerd tegen
het rauwe decor van de Heerlense Zandgroeve Beaujean.
Op deze unieke locatie in de openlucht wordt het publiek
ondergedompeld in een universum met sprekende
beelden en speciale effecten. Een enorme cilinder van
tule omringt letterlijk het orkest en fungeert als bioscoopscherm, waar de videoprojecties Orff’s hymne aan
Fortuna, de godin van het (nood)lot, van begin tot eind
illustreren. Met een 90-koppig orkest en 90-koppig koor
vormt is dit een productie die zijn weerga niet kent en
niemand – van muziekliefhebbers tot fans van podiumkunsten – onberoerd zal laten.

