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maart 2020

Maart muziekmaand!
Ook al roert maart zijn staart, in de Doelen 
broeit het deze maand. Het Jussens x 
Beethoven festival is een niet te missen 
beleving met alle pianoconcerten. Peter 
Buwalda onderzoekt het rebelse karakter van 
de componist in late-night talks met beide 
solisten en Londense dirigent Kerem Hasan. 
Kortom, alles wat je altijd al van Beethoven 
had willen horen én weten. 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
tipt Russische dirigent Vasily Petrenko met 
Symphonie Fantastique van Berlioz. Sinfonia 
Rotterdam viert hun 20-jarige jubileum met 
jazzsaxofonist Benjamin Herman. Superster 
Koray Avci, tourt door Europa met nostalgische 
Turkse classics en nieuwe poëtische songs. 
Jordi Savall’s epische muziekavontuur De 
routes van de slavernij combineert verhalen 
met barok- en Caribische muziek. Hij neemt 
maar liefst 40 muzikanten mee uit 10 landen. 
En als ultiem ontspanmoment speelt Italiaanse 
pianist en componist Ludovico Einaudi in een 
uitverkochte Grote Zaal een droomconcert. 
Wandel in gedachten mee met zijn Seven Days 
Walking, het meest gestreamde klassieke 
album ooit. 

Na al deze megaconcerten in de Grote Zaal 
zin in een intieme concertsetting? Laat je dan 
verrassen bij Club Doelen op vrijdagavond met 
jazz, singer-songwriters en cross-overs.

Classical music enthusiasts 
will probably have picked up on 
this: 2020 is Beethoven Year. 
The Jussens x Beethoven 
festival, featuring a range 
of piano concerts, is an 
experience not to be missed. 

At the suggestion of the Rotter-
dam Philharmonic Orchestra, 
why not go see Russian 
conductor Vasily Petrenko 
conduct Berlioz’ Symphonie 
Fantastique? International 
celebrity Koray Avci will be 
touring Europe. Jordi Savall’s 
epic musical adventure The 
Routes of Slavery combines 
personal narratives with 
baroque and Caribbean music. 
Those who were lucky enough 
to get a ticket to Italian pianist 
and composer Ludovico 
Einaudi’s sold-out concert 
in the Grote Zaal will find it to 
be the ultimate opportunity 
to take a breather.  

Following these mega-concerts 
in the Grote Zaal, you might 
be fancying a more intimate 
setting, wanting to practically 
join the artists on stage. In 
that case, visit Club Doelen on 
Friday evenings for a surprising 
mix of jazz, singer-songwriters, 
and cross-overs.



https://www.dedoelen.nl/pQbvnIa/voorstellingen/jussens-x-beethoven-festival


tips op thema

Jazz

jazz x electronics 
vr 6 mrt | 20.30 | Eduard Flipse Zaal
Anton Eger Æ
Album release
Eén van de meest energieke jazz-
drummers van Europa combineert zijn 
liefde voor jazz met zijn passie voor 
elektronische muziek. 
One of Europe’s most energetic jazz 
drummers combines his love for jazz 
with his passion for electronic music.

afro jazz
vr 20 mrt | 20.30 | Eduard Flipse Zaal
3MA
Muziek uit drie werelddelen. De 
Malagassiër Rajery (‘the Prince of 
the Valiha’), de Marokkaan Driss El 
Maloumi en de Malinees Ballaké 
Sissoko bespelen alle drie een 
bijzonder snaarinstrument uit de 
levendige muziektradities van hun land. 
Music from three parts of the world. 
The Malagassian Rajery (also known as 
‘the Prince of the Valiha’), the Moroccan 
Driss El Maloumi, and the Malinese Bal-
laké Sissoko all play string instruments 
from the lively musical traditions in their 
respective countries. 

pop
vr 8 mei | 20.30 | Eduard Flipse Zaal
Margriet Sjoerdsma 
presents ODELION ORCHESTRA
Met het album: ‘Odelion’ slaat vocaliste 
Margriet Sjoerdsma een nieuwe muzi-
kale weg in. Ze keert terug naar haar 
eerste liefde: eigen liedjes maken. Ver-
wacht een mix van pop en folk met een 
licht klassieke touch en jazzinvloeden.

With the album Odelion, vocalist 
Margriet Sjoerdsma turns over a new 
leaf, returning to her first love: writing 
her own songs. Expect a mix of pop 
and folk with a light classical touch and 
some jazz influences. 

latin jazz
vr 22 mei | 20.30 | Eduard Flipse Zaal
Ode aan João Gilberto
Harmonicaspeelster Hermine Deurloo, 
zangeres Lilian Vieira en pianist Mike 
Boddé brengen een ode aan de Bra-
ziliaanse musicus João Gilberto, de 
grondlegger van de bossa nova, die in 
juli 2019 overleed.
Harmonica player Hermine Deurloo, 
vocalist Lilian Vieira, and pianist Mike 
Boddé pay tribute to Brazilian musician 
João Gilberto, founder of bossa nova, 
who passed away in July 2019.

bigband
vr 16 okt | 20.15 | Willem Burger Zaal
Christian McBride 
Big Band
Grammy Award winnaar Christian 
McBride haalt zijn inspiratie uit jazz, 
R&B, pop/rock en klassieke iconen van 
Freddie Hubbard tot Queen Latifah en 
over naar Kathleen Battle. Samen met 
zijn bigband vol topmusici tourt hij de 
wereld over. 
Grammy Award winner Christian 
McBride draws inspiration from jazz, 
R&B, pop/rock and classical icons, from 
Freddie Hubbard to Queen Latifah and 
Kathleen Battle. He is currently touring 
the world with his first-rate big band.

Goed nieuws voor jazzliefhebbers! Vanaf nu is er iedere 
week jazz in de Doelen met gevestigde namen en 
aanstormend talent uit binnen- en buitenland. We trappen 
af met de fenomenale drummer Anton Eger, bekend van het 
geweldige jazztrio Phronesis. Meervoudig Grammy Award 
winnaar Christian McBride uit Philadelphia leidt van achter 
zijn contrabas een bigband vol topmusici. Verwacht verder 
veel Rotterdams talent, elektronische jazz en after-concert 
drinks tot in de late uurtjes. 

Kijk voor meer jazz concerten op: dedoelen.nl/jazz

https://www.dedoelen.nl/agenda/17872/album_release/Anton_Eger_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17892/club_Doelen_/3MA_Ballake_Sissoko_Driss_El_Maloumi_Rajery/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17856/Northern_Lights/Margriet_Sjoerdsma_presents_ODELION_ORCHESTRA_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17842/ode_aan_Joao_Gilberto/Hermine_Deurloo_Mike_Bodde_Lilian_Vieira/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17812/Jazzbassist/Christian_McBride_Big_Band/
https://www.dedoelen.nl/agenda/themas/295/club_Doelen/
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Jazz 
Good news for jazz cats: starting March, jazz will take the Doelen 
stage every week, featuring both national and international 
household names and promising new artists. We kick off with 
the phenomenal drummer Anton Eger, known for his work in the 
excellent jazz-trio Phronesis. Grammy Award winner Christian 
McBride from Philadelphia will be leading his first-rate big band 
from behind his double bass. In addition, expect lots of Rotterdam-
based talent, electronic jazz, and late night after-concert drinks.

Luister 

de Doelen podcast, 

met o.a. Candy Dulfer, 

‘Wat zong mama 

vroeger voor jou?’

op Spotify

https://open.spotify.com/episode/3QcKYiyrWlegDwk5m6A6Xu


de Doelen Studio

Schouwburgplein 50
Check dedoelen.nl/studio voor de actuele openingstijden
    Volg ons! @miekindedoelenstudio

Maher’s smakelijke 3-gangen buffet is 
terug: iedere vrijdag in de Doelen Studio! 
Maher is geen onbekende in culinair 
Rotterdam. Ooit zwaaide hij de scepter in 
het befaamde café-restaurant De Unie aan 
de Mauritsweg, waar hij bezoekers verraste 
met zijn wereldkeuken. Andere foodies 
kennen hem nog van restaurant LUX aan de 
‘s-Gravendijkwal waar hij in de beginjaren 
de Siciliaanse keuken introduceerde. De uit 
Damascus afkomstige chef en filmmaker 
kwam via Sicilië en Milaan in 1992 in 
Rotterdam terecht en heeft altijd een band 
gehouden met de Maasstad. 

Niets is hem te gek. Zo kookt hij net zo lief 
voor kleine privé partijen als die van 1.000 
personen. En telkens verrast hij de eters weer 
met eeuwenoude Palestijnse gerechten, 
Siciliaanse anti-pasti, Syrische soepen, maar 
ook oer-Hollandse toetjes als hangop. Iedere 
vrijdag vanaf 18.00 in de Doelen Studio. 
Reserveer vooraf via: dedoelen.nl/maher. 
Ook kun je op de avond zelf aanschuiven, 
maar let op: beperkte beschikbaarheid.

Iedere vrijdag: 
de Doelen Kitchen
met Syrische chef Maher Al Sabbagh

Maher’s tasty three-course 
buffet is back, every Friday at 
the Doelen Studio! Maher is a 
pivotal figure in culinary Rotter-
dam: he once ran the famous 
café- restaurant De Unie at the 
Mauritsweg, where he consist-
ently surprised visitors by serving 
them food from all over the world. 
Other foodies may remember him 
as the chef for the restaurant LUX 
on the ‘s-Graven dijkwal, where 
he introduced the Rotterdam 
public to Sicilian cuisine. The 
Damascus- born chef and film 
maker arrived in Rotterdam in 
1992, previously having lived in 
Sicily and Milan, and has always 
kept a soft spot for the city. 

Maher is not one to shy away 
from any challenges. He is just 
as comfortable cooking for 
private parties as he is for 1000 
people. What’s more, he keeps 
on surprising dinner guests 
with ancient Palestinian dishes, 
Sicilian antipasti, Syrian soups, 
and traditional Dutch deserts 
like hangop!

https://www.dedoelen.nl/nieuws/2122/Iedere_vrijdag_de_Doelen_Kitchen_met_Maher_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/themas/399/de_Doelen_Studio/
https://www.instagram.com/miekindedoelenstudio/
https://www.dedoelen.nl/nieuws/2122/Maher_s_buffet_terug_in_de_Doelen_Studio_/


Rotterdams Philharmonisch Orkest

Een held met een onvervuld verlangen, 
een duistere macht op de achtergrond 
en een gruwelijke ontknoping: een door-
en-door romantisch gegeven dat Wagner, 
Rachmaninov en Berlioz inspireerde tot 
hun meeste avontuurlijke, fantasievolle en 
opwindende muziek. Alle remmen gaan los 
in dit concert met duivelskunstenaar Denis 
Kozhukhin achter het klavier en Vasily 
Petrenko als aanvuurder van een ontketend 
orkest. Inleiding om 19.15 uur (do en vr) en 
13.15 uur (zo) door Gijsbert Kok.

5 & 6 mrt 20.15 & zo 8 mrt 14.15 | Grote Zaal 

Symphonie 
fantastique
Vasily Petrenko & Denis Kozhukhin 

A hero with an unfulfilled desire, 
a dark force acting in the 
background, and a gruesome 
conclusion: truly romantic 
elements, which inspired 
Wagner, Rachmaninov and 
Berlioz to compose their most 
adventurous, fantastical and 
riveting music. It’s no holds 
barred in this concert, featuring 
piano wizard Denis Kozhukhin 
on keys and conductor Vasily 
Petrenko adding fuel to the fire. 
Introduction at 19.15 (on thurs 
and fri) and 13.15 (on sun) by 
Gijsbert Kok.

Vasily Petrenko © Mark McNulty

https://www.dedoelen.nl/agenda/17414/Symphonie_fantastique/Rotterdams_Philharmonisch_Orkest/


turkse pop
zo 1 | 20.15 | Grote Zaal
Koray Avcı
Koray Avci, de koning van het Turkse 
levenslied, is terug in Rotterdam met 
meeslepende balads en oude bekende 
nummers.
Koray Avci, king of the Turkish tear-jerker, 
has returned to Rotterdam to perform 
moving ballads and old crowd favourites.
i.s.m. Mystiek Productions

piano
di 3 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Pierre-Laurent Aimard
Beethoven 1770-2020
In het Beethovenjaar is meesterpianist 
Pierre-Laurent Aimard te gast met een 
recital gewijd aan de sonates van deze 
geliefde componist. 
The Beethoven Year sees the arrival of 
master pianist Pierre-Laurent Aimard to 
Rotterdam, performing a recital of sonatas 
by the beloved composer.

orkest
do 5 & vr 6 | 20.15 | Grote Zaal
Symphonie fantastique
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Alle remmen gaan los met duivelskunste-
naar Denis Kozhukhin achter het klavier 
en Vasily Petrenko als aanvuurder van een 
ontketend orkest.
It’s no holds barred with piano wizard 
Denis Kozhukhin on keys and conductor 
Vasily Petrenko adding fuel to the fire. 

turkse volksmuziek
vr 6 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Old Music | Masters of 
Anatolian Classics
De trots van de Turkse volksmuziek - 
Erkan Ogur, Derya Türkan & Coṣkun 
Karademir - inspireren het publiek met 
nieuwe interpretaties van de oude muziek.
The pride and joy of the Turkish folk music 
scene, Erkan Ogur, Derya Türkan and 
Coṣkun Karademir, inspire the audience 
with their fresh interpretations of older 
songs.
i.s.m. Mystiek Productions

jazz
vr 6 | 20.30 | Eduard Flipse Zaal
Anton Eger Æ
Album release
Eén van de meest energieke jazzdrummers 
van Europa combineert zijn liefde voor jazz 
met zijn passie voor elektronische muziek. 

One of Europe’s most energetic jazz 
drummers combines his love for jazz with 
his passion for electronic music. 

orkest
za 7 | 19.30 | Jurriaanse Zaal
Feest met Benjamin 
Herman
Sinfonia Rotterdam
Klassiek meets jazz in het jubileumfeest 
van Sinfonia Rotterdam met de veelzijdige 
saxofonist Benjamin Herman. 
Classical meets jazz at the Sinfonia Rotter-
dam anniversary celebration, featuring 
versatile saxophonist Benjamin Herman. 

kids 6+
zo 8 | 14.00 | Jurriaanse Zaal
De Grote Pinguïns en 
Bananen Show
Een grappige en ontroerende muziek-
voorstelling, gespeeld door de veelzijdige 
musici van het Ardemus Quartet, waarin 
vier pinguïns op zoek gaan naar hun 
lievelingseten: bananen. 
A funny and moving musi-
cal performance by the 
versatile musicians of the 
Ardemus Quartet, in which 
four penguins head out to 
look for their favourite food: 
bananas. 

orkest
zo 8 | 14.15 | Grote Zaal
Symphonie fantastique
Rotterdams Philharmonisch Orkest
> zie do 5

orgel
zo 8 | 15.00 | Laurenskerk
Matthias Havinga
Laurensorgel
In een kleurrijk programma wisselen 
hemelse visioenen en aardse problemen 
elkaar af. Muziek van Bach tot Messiaen.
In this colourful programme, heavenly 
visions and earthly troubles alternate. 
Music from Bach to Messiaen. 

kamermuziek
di 10 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Van Baerle Trio
Beethoven, Saint-Saëns & MacMillan
Het Van Baerle Trio is internationaal 
geroemd vanwege hun heldere en 
sprankelende spel. Beleef het live.
The Van Baerle Trio is known inter-
nationally for their clear and vibrant 
performance. Experience it live.

maart

workshop 
i.s.m. VILLA 

ZEBRA

https://www.dedoelen.nl/agenda/17808/European_Tour_2020/Koray_Avc_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/16836/Beethoven_1770_2020/Pierre_Laurent_Aimard_piano/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17414/Symphonie_fantastique/Rotterdams_Philharmonisch_Orkest/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17800/Erkan_Ogur_Derya_Turkan_Co_kun_Karademir/Old_Music_Masters_of_Anatolian_Classics/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17872/album_release/Anton_Eger_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17014/Sinfonia_Rotterdam/Feest_met_Benjamin_Herman/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17483/Ardemus_Quartet/De_Grote_Pinguins_en_Bananen_Show_6_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17418/Symphonie_fantastique/Rotterdams_Philharmonisch_Orkest/
https://www.villazebra.nl/
https://mystiekproductions.nl/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17016//Matthias_Havinga_Laurensorgel/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17018/Beethoven_Saint_Saens_MacMillan/Van_Baerle_Trio/


orgel
wo 11 | 20.15 | Grote Zaal
Hommage à Louis Vierne - 
150-jarig jubileum
Olivier Latry | Doelenorgel
Wie Notre-Dame organist Olivier Latry op 
een groot concertorgel heeft gehoord, 
vergeet dat nooit meer. Een onweerstaan-
bare combinatie van duizelingwekkende 
virtuositeit en muzikaliteit.
Once you’ve heard Notre-Dame organist 
Olivier Latry on a large concert organ, the 
memory will stay with you forever. An irre-
sistible combination of dazzling virtuosity 
and musicality. 

orgel
do 12 | 10.00 | Grote Zaal
Orgelmasterclass
Luister mee hoe Olivier Latry een master-
class geeft aan jonge orgeltalenten.
Listen along while Olivier Latry teaches a 
master class to young organ talents.

hedendaags klassiek
do 12 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Gezien Hercules Segers
DoelenEnsemble
Reis in dit muzikale programma af naar 
de vroeg zeventiende-eeuwse fantasie-
landschappen van kunstenaar Hercules 
Segers.
In this musical programme, you will find 
yourself in the early seventeenth-century 
fantasy landscapes painted by artist 
Hercules Segers. 

iraanse pop
vr 13 | 20.00 | Grote Zaal
The Biggest Nouwroz 
Concert
Andy, Arash en Sasy, drie Iraanse pop-
sterren, zijn voor één avond samen op het 
podium te bewonderen.
Andy, Arash and Sasy, three Iranian pop 
stars, will join each other on stage for one 
night only.
+ afterparty met DJ Amir Ghavami.

klassiek
vr 13 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Ciconia Consort
‘Een spetterend, tot in de puntjes verzorgd 
ensemble’, aldus Klassieke Zaken over het 
Haagse strijkorkest Ciconia Consort. Hier 
samen op het podium met de talent-
volle zusjes Maria en Anuschka Pedano. 
Verwacht speelsheid en eenvoud, sterk 
beïnvloed door populaire muziek, zoals 
Amerikaanse jazz en variété.

“A brilliant performance, perfected down 
to the last detail”, so wrote trade magazine 
Klassieke Zaken about The Hague-based 
string orchestra Ciconia Consort. Joined 
here on stage by the talented sisters Maria 
and Anuschka Pedano. Expect playful-
ness and simplicity, strongly influenced by 
popular music such as American jazz and 
variety shows.  

americana
vr 13 | 20.30 | Eduard Flipse Zaal
Merel Sophie & Baer Traa
Rotterdamse singer-songwriters Merel 
Sophie en Baer Traa laten de grenzen tus-
sen de bands vervagen met hun voorliefde 
voor americana, 70s folk/rock en soul.
Rotterdam-based singer-songwriters 
Merel Sophie and Baer Traa make their 
bands blend into each other, sharing as 
they do their love of Americana, 70s folk/
rock and soul music. 

orkest
za 14 | 12.45 | Grote Zaal
Lunchconcert
Delfts Symphonie Orkest speelt de vijfde 
symfonie van Tsjaikovski met zijn kleurrijke 
orkestratie en prachtige melodieën.
The Delft Symphony Orchestra performs 
Tchaikovsky’s Symphony No. 5, honouring 
its colourful orchestration and wonderful 
melodies.

orkest
za 14 | 20.15 | Grote Zaal
Schumanns Pianoconcert 
met Melnikov
Orkest van de Achttiende Eeuw
Een buitengewoon interessante en sterke 
combinatie: Orkest van de Achttiende 
Eeuw o.l.v. Gustavo Gimeno met dé speci-
alist op fortepiano: Alexander Melnikov.
A striking combination: the Orchestra of 
the Eighteenth Century, led by Gustavo 
Gimeno, featuring the ultimate fortepiano 
specialist: Alexander Melnikov. 

oude muziek
za 14 | 20.15 | Pelgrimvaderskerk
Schola Cantorum Bristol
Echoes from the Middle Ages
Beleef de oudst geschreven muziek uit 
Europa met een vernieuwende combinatie 
van traditionele uitvoeringen, moderne 
bewerkingen en nieuwe composities.
Listen to the eldest written music found 
in Europe in a refreshing combination of 
traditional performances, modern-day 
adaptions and new compositions.

https://www.dedoelen.nl/agenda/17020/Olivier_Latry_Doelenorgel/Hommage_a_Louis_Vierne_150_jarig_jubileum/
https://www.dedoelen.nl/agenda/18006/orgelmuziek/Orgelmasterclass_door_Olivier_Latry/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17653/DoelenEnsemble/Gezien_Hercules_Segers/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17880/Andy_Arash_Sasy_One_Night_Only/The_Biggest_Nouwroz_Concert_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17152/Der_Blaue_Engel_Berlijn_Parijs_in_het_interbellum/Ciconia_Consort_olv_Dick_van_Gasteren/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17854/club_Doelen/Merel_Sophie_Baer_Traa/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17694/Delfts_Symphonie_Orkest/Lunchconcert/
https://www.dedoelen.nl/agenda/16838/Schumanns_Pianoconcert_met_Melnikov/Orkest_van_de_Achttiende_Eeuw/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17260/Schola_Cantorum_Bristol_An_Immersion_in_Medieval_Chant/Echoes_from_the_Middle_Ages/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17882/The_Biggest_Nouwroz_concert/The_Official_After_Party_With_%27DJ_Amir_Ghavami%27/


jazz, bigband
za 14 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
The Music of Charlie Parker 
feat. Jasper van Damme
Peter Beets & the Henk Meutgeert New 
Jazz Orchestra presenteert bigband jazz 
in z’n originele vorm! Swingend, groovy, 
modern en eigentijds.
Peter Beets & the Henk Meutgeert New 
Jazz Orchestra present big band jazz in its 
original form! Swinging, groovy, modern 
and contemporary. i.s.m. Jazz International

kamermuziek
zo 15 | 11.00 | Jurriaanse Zaal
Chianti Ensemble
Een club twintigers, barstensvol talent! De 
kans om de nieuwe generatie muzikanten 
te ontmoeten met een heerlijk kamermu-
ziekprogramma voor de zondagochtend.
A group of twentysomethings, as talented 
as can be! This is your chance to meet the 
newest generation of musicians, as well as 
enjoy a Sunday morning chamber music 
programme. 

zondagochtendconcert
zo 15 | 11.00 | Grote Zaal
Wiener Tradition
Gehuld in kleurrijke kostuums neemt 
Wiener Tradition haar gasten mee door 
operetteland van weleer. Naar de sferen 
van de parken, terrassen en koffiehuizen 
van het oude Wenen en Budapest.
Dressed in colourful costumes, Wiener 
Tradition invites their guests along to the 
long-gone land of operetta. Find yourself 
in the parks, terraces, and coffee houses 
of the old Vienna and Budapest. 
i.s.m. Hanson

kids 6+
zo 15 | 14.00 | Feestzaal
De droom van Baton
Sinfonia Rotterdam
Janoek Kelderman vertelt een prachtig 
verhaal terwijl de kinderen tussen de 
musici zitten.
Janoek Kelderman tells a beautiful story, 
while the children get to sit amongst the 
musicians.

klassiek
ma 16 | 10.00 | Grote Zaal
Openbare dirigenten 
master class & lunchconcert
Jonge talenten van Codarts dirigeren de 
Marinierskapel der Koninklijke Marine. 
Masterclass o.l.v. chefdirigent majoor 
Arjan Tien.

Talented young Codarts students conduct 
the Rotterdam Marine Band of the Royal 
Netherlands Navy. A master class led by 
chief conductor Arjan Tien.

kamermuziek
di 17 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Grote Kamermuziek Prijs
Welk ensemble gooit de hoogste ogen op 
het kamermuziekpodium en verdient de 
felbegeerde Grote Kamermuziek Prijs?
Which ensemble manages to impress on 
the chamber music stage and win this 
year’s much coveted Grote Kamermuziek 
Prijs?

oude muziek & barok
wo 18 | 20.15 | Grote Zaal
De Routes van de slavernij
Jordi Savall en Hèsperion XXI
Jordi Savall brengt veertig musici 
uit 10 landen samen in een episch 
muziekavontuur om de tragedie van de 
slavernij in muziek en tekst te vertellen.
Jordi Savall brings together forty musicians 
from ten countries to narrate the tragedy of 
slavery in an epic musical adventure.

jazz
vr 20 | 20.30 | Eduard Flipse Zaal
3MA Ballaké, Sissoko, 
Driss El Maloumi, Rajery
Het trio 3MA besloot samen een muziek-
taal te ontwikkelen waarbij de melodieën 
en harmonieën uit hun landen elkaar 
aftasten, versterken en omarmen.
The trio 3MA decided to develop a musical 
language in which melodies and harmo-
nies from their respective countries of ori-
gin meet, amplify each other and embrace.

pop, jazz
za 21 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Salvador Sobral
12 punten! Met de hoogste finalescore ooit 
greep de uit Lissabon afkomstige Salvador 
Sobral de spotlight op het Eurovisie Song-
festival 2017.
Douze points! The Lissabon-born Salvador 
Sobral claimed the limelight at the 2017 
Eurovision Song Contest, receiving the 
highest finale score in the history of the 
contest.

iraanse comedy
za 21 | 20.15 | Willem Burger Zaal
Hootan & Michael
Twee uur non-stop comedy voor alle 
leeftijden. Al 25 maal uitverkocht in de VS 
en nu in Rotterdam! Lach, dans, zing met 
Hootan & Micheal.

https://www.dedoelen.nl/agenda/17732/The_Music_of_Charlie_Parker_feat_Jasper_van_Damme/Peter_Beets_the_Henk_Meutgeert_New_Jazz_Orchestra/
https://www.dedoelen.nl/agenda/16840/Schumanns_Pianokwintet/Chianti_Ensemble/
https://www.dedoelen.nl/agenda/16930/Zondagochtendconcert/Wiener_Tradition/
https://www.dedoelen.nl/agenda/18004/o_l_v_Conrad_van_Alphen/Familieconcert_met_Sinfonia_Rotterdam_6_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17904/Marinierskapel_der_Koninklijke_Marine_o_l_v_chef_dirigent_majoor_Arjan_Tien_/Openbare_dirigenten_masterclass_lunchconcert/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17022/Finale_met_jonge_topensembles/Grote_Kamermuziek_Prijs/
https://www.dedoelen.nl/agenda/16842/Hesperion_XXl_La_Capella_Reial_de_Catalunya_o_l_v_Jordi_Savall/De_routes_van_de_slavernij/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17892/club_Doelen_/3MA_Ballake_Sissoko_Driss_El_Maloumi_Rajery/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17708/Paris_Lisboa/Salvador_Sobral/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17946/Face_Time/Hootan_Michael/
https://www.jazzinternationalrotterdam.nl/


Two hours of non-stop comedy for all 
ages. Following 25 sold-out shows in the 
US, they finally visit Rotterdam. Laugh, 
dance and sing with Hootan & Michael.
+ afterparty 

zondagochtendconcert
zo 22 | 11.00 | Grote Zaal
Ode aan Barbra Streisand
Topzangeres Petra Berger vertolkt de 
levende legende Barbra Streisand. 
Inclusief nummers die perfect passen bij 
de Streisand klassiekers.
First-rate vocalist Petra Berger interprets 
living legend Barbra Streisand, including 
songs that go perfectly with the classic 
Streisand repertoire. i.s.m. Hanson

kids 6+
zo 22 | 14.00 | Eduard Flipse Zaal
Overal is ritme
Vorm met het hele gezin een echte swin-
gende slagwerkband! Een ritmische work-
shop o.l.v. docenten van SKVR Muziek.
Form a real swinging brass band with the 
whole family! A rhythmic tutorial led by the 
SKVR music teachers.

piano, minimal
do 26 | 20.15 | Grote Zaal
Ludovico Einaudi
Seven Days Walking
Droom weg bij de betoverende pianomu-
ziek van de Turijnse pianist en componist 
- van modern klassiek, minimalistisch tot 
elektronisch. [uitverkocht]
Drift off dreaming to the enchanting 
piano music composed by the Turin-born 
composer. From contemporary classical to 
minimal to electronic music. [sold out]

kindermuziekweek AL
vr 27 | 11.30 | Grote Zaal
Grootse opening
Openingsconcert door 100 basisschool-
leerlingen en musici van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest.
The opening concert, performed by 100 
primary school pupils and Rotterdam 
Philharmonic Orchestra musicians.

piano 
vr 27 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Mitsuko Saruwatari
Mitsuko Saruwatari blaast de muziek van 
de vergeten componist Wilhelm Berger 
nieuw leven in met haar nieuwe CD.
On her new album, Mitsuko Saruwatari 
revives the music by forgotten composer 
Wilhelm Berger.

jazz
vr 27 | 20.30 | Eduard Flipse Zaal
Marutyri
Funk, fusion en jazz. Marutyri heeft passie 
voor de schoonheid en complexiteit van 
fusion muziek. De Rotterdamse 8-koppige 
band mixt de drie stijlen.
Funk, fusion and jazz. Marutyri has a 
passion for the beauty and complexity 
of fusion music. The 8-person Rotter-
dam-based band mixes these three styles.

kindermuziekweek 6+
za 28 | 09.45 | Willem Burger Zaal
Samenspeeldag
Altijd al op een groot podium in de Doelen 
willen staan? Repeteer met je eigen 
muziekinstrument en speel mee met het 
slotconcert (6-12 jaar).
Have you always dreamed of being up on a 
big stage in de Doelen? Practise with your 
own musical instrument, and join in for the 
final concert (ages six to twelve).

kindermuziekweek AL
za 28 | 11.00 | Willem Burger Zaal
Groot Kinderlunchconcert
Loop binnen bij het lunchconcert (van wel 
twee uur lang!) door leerlingenensembles 
van SKVR Muziek. 
Join us for the (two-hour!) lunch concert 
performed by pupils of SKVR Music.

kindermuziekweek AL
za 28 | 15.45 | Willem Burger Zaal
Samenspeeldag 
Slotconcert
Het grootse slotconcert van de 
deelnemers aan de samenspeeldag.
The big final concert by all the participants 
in the Play Together Day.

koor
za 28 | 19.30 | Grote Zaal
Toonkunst Rotterdam
Uniek stadproject 150 jaar Matthäus 
Passion
Toonkunst Rotterdam is het koor dat 150 
jaar geleden de eerste Matthäus Passion 
in ons land uitvoerde. Ze viert dit jubileum 
met een omvangrijk stadsproject, voor én 
door Rotterdammers.
150 years ago, Toonkunst Rotterdam was 
the first choir to perform the St. Matthew 
Passion in the Netherlands. This anni-
versary will be celebrated by means of 
a large-scale city project, for and by the 
citizens of Rotterdam. 

https://www.dedoelen.nl/agenda/17948/Perzisch_nieuwjaarfeest/Hootan_Michael_Afterparty/
https://www.dedoelen.nl/agenda/16932/Zondagochtendconcert/Ode_aan_Barbra_Streisand_door_Petra_Berger/
https://www.dedoelen.nl/agenda/13361/Familieworkshop_Zelf_Muziek_Maken_/Overal_is_ritme_6_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17830/Seven_Days_Walking/Ludovico_Einaudi/
https://www.dedoelen.nl/agenda/18008/kindermuziekweek_2020/Openingsconcert_door_het_Samenspeelorkest/
https://www.dedoelen.nl/agenda/16850/concert_cd_presentatie/Mitsuko_Saruwatari_piano/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17836/club_Doelen/Marutyri/
https://www.dedoelen.nl/agenda/18010/kindermuziekweek_2020/Samenspeeldag_met_je_eigen_muziekinstrument_6_12j_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/18030/kindermuziekweek_2020/Het_Groot_Kinder_Lunchconcert_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/18036/kindermuziekweek_2020/Samenspeeldag_concert/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17457/Toonkunst_Rotterdam/Uniek_stadsproject_150_jaar_Matthaus_Passion/


series klassiek
seizoen 2020/2021
verkoop vanaf 1 maart 2020

kindermuziekweek 6+
zo 29 | 14.00 | Jurriaanse Zaal
Maestro Eric wil een Band!
Maestro Eric neemt je mee in de wereld 
van de popmuziek. In deze aflevering laat 
hij je zien hoe je een band begint. Wat heb 
je nodig voor een band?
Maestro Eric guides you through the world 
of pop music. In this episode, he shows 
you how to start a band. What do you 
need to be in a band?

kindermuziekweek 4+
zo 29 | 14.00 & 16.00 | 
Eduard Flipse Zaal
Be Bach
Be Bach neemt kinderen mee in de wereld 
van de componist. Kruip in de huid van 
Bach als kind, koorknaap of gevangene.
Be Bach invites children into the compos-
er’s world. Find yourself in the shoes of 
Bach as a child, choirboy, or prisoner. 

turkse pop
zo 29 | 20.15 | Grote Zaal
Sıla
Muzikale duizendpoot Sıla staat al jaren 
aan de top van de Turkse muziekwereld. 
Door talloze hits, indrukwekkende live 
performances en haar betrokken houding 
tegenover maatschappelijke kwesties is zij 
uitgegroeid tot een absolute ster. 
Musical jack-of-all-trades Sıla has reigned 
over the Turkish music world for years. Her 
countless hit songs, mesmerizing live per-
formances and her commitment to societal 
issues have made her an absolute star.
i.s.m. Mystiek Productions

check dedoelen.nl voor updates!

workshop 
i.s.m. VILLA 

ZEBRA

https://www.dedoelen.nl/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17487/Maestro_Eric_wil_een_Band_/De_Maffe_Magische_Meesterlijke_Maestro_Eric_Show_6_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17485/kindermuziekweek_2020/Be_Bach_4_/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17922/exclusief_concert_in_Nederland/_SILA_live/
https://www.villazebra.nl/
https://mystiekproductions.nl/
https://www.dedoelen.nl/agenda/themas/series-2020-2021


vr 20 | za 21 | zo 22 | 20.15 | Grote Zaal
Camerata Salzburg en 
Lucas & Arthur Jussen
Pianoconcert 1 t/m 5
Het Beethovenjaar wordt groots gevierd 
gedurende dit driedaags festival. De 
pianobroers Jussen zullen alle 5 piano-
concerten van Beethoven spelen, begeleid 
door het legendarische Camerata 
Salzburg. 
This festival is a grand celebration 
of the Beethoven Year. The Jussen 
piano brothers will be performing all 
five of Beethoven’s piano concertos, 
accompanied by the legendary Camerata 
Salzburg.

vr 20 | 22.45 | Hal Grote Zaal
Ensemble Klang
Ludwig van Punkhoven
Het genie van Beethoven met een rauw 
randje punk. Hedendaagse muziek 
geïnspireerd op de composities van 
Beethoven met saxofoons, slagwerk en 
elektrisch gitaar.
Beethoven’s genius, with just a touch 
of punk rawness. Contemporary music 
inspired by Beethoven’s compositions, 
played on saxophones, percussion and 
electric guitar.

za 21 | 11.00 | Jurriaanse Zaal
Masterclass kamermuziek 
van Beethoven 
Beluister hoe het Storioni Trio een master-
class geeft aan ensembles van Codarts 
over de interpretatie van Beethoven. 
Listen to the Storioni Trio teach a master 
class on interpreting Beethoven to Codarts 
ensembles.

za 21 | 22.45 | Hal Grote Zaal
Akim Moiseenkov
Switched-on-Beethoven
Akim neemt zijn zelfgebouwde elektroni-
sche instrumenten mee, waar hij op Beet-
hoven geïnspireerde muziek mee speelt. 
Akim brings along his self-constructed 
electronic musical instruments to perform 
music inspired by Beethoven.

zo 22 | 15.00 | Jurriaanse Zaal
Orkestworkshop Beethoven
o.l.v. Leonard Evers & 
Pieter van Loenen
Tijdens deze Beethoven challenge 
gaan we in drie uur tijd 2 orkeststukken 
instuderen. Speel je zelf, meld je dan 
aan! Inschrijven is mogelijk via de pagina 
van het event op dedoelen.nl tot en met 
donderdag 12 maart 2020.
During this Beethoven challenge, we will 
aim to master two orchestra works in three 
hours’ time. If you yourself play, be sure 
to sign up! You can do so via dedoelen.nl, 
until Thursday 12 March 2020.  

20, 21 & 22 maart

Jussens x 
Beethoven 
Festival
Beleef Beethoven ook op een andere 
manier met een bijzonder randprogramma 
tijdens het festival. Ensemble Klang verrast 
met een hedendaagse interpretatie van 
Beethoven. Verwacht interviews met de 
solisten en dirigent, een openbare repetitie 
tot speciale late nights met onder andere 
schrijver Peter Buwalda.

Experience Beethoven in a 
wholly different way through 
the festival’s additional events. 
Ensemble Klang will be giving a 
surprising contemporary inter-
pretation of Beethoven. Expect 
anything from interviews with 
the soloists and the conduc-
tor to a public rehearsal and 
special late night programming 
featuring author Peter Buwalda 
and many others.

https://www.dedoelen.nl/pQbvnIa/voorstellingen/jussens-x-beethoven-festival
https://www.dedoelen.nl/agenda/16844/pianoconcerten_1_2/Camerata_Salzburg_en_Lucas_Arthur_Jussen/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17930/Ludwig_van_Punkhoven/Ensemble_Klang/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17934/Kamermuziek_van_Beethoven_/Openbare_masterclass_door_het_Storioni_Trio/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17928/Switched_on_Beethoven/Akim_Moiseenkov/
https://www.dedoelen.nl/agenda/17936/m_m_v_violist_Pieter_van_Loenen/Orkestworkshop_Beethoven_o_l_v_Leonard_Evers/


Stay in touch!
See you @dedoelen & 
share your pictures #dedoelen

Denk aan het milieu: gooi deze folder 
niet weg, maar geef hem door!

Tickets & info:
www.dedoelen.nl
+31 10 217 17 17
Schouwburgplein 50, Rotterdam

Concertgebouw, poppodium, 
festivalhart, congresruimte, 
bruisende hotspot én karakter-
vol rijksmonument in het hart 
van Rotterdam.

27 maart t/m 
5 april

https://www.dedoelen.nl/pQ3N3Iv/voorstellingen/kindermuziekweek-2020
https://www.instagram.com/dedoelenrotterdam/
https://www.facebook.com/dedoelen/
https://www.linkedin.com/company/dedoelen/
https://open.spotify.com/show/6OrdFp3AP5YcNtVeWXxvtC
https://www.dedoelen.nl/

