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In het nieuwe seizoen wordt er alles  
aan gedaan om liefhebbers van klassieke 
muziek met open armen te ontvangen. 
Maar ook om een nieuw publiek te laten 
zien en horen dat je bij De Harmonie  
in een ontspannen sfeer van klassieke 
muziek op hoog niveau kunt genieten. 

Er is in De Harmonie veel aangelegd om 
het publiek optimaal van klassieke muziek 
te laten genieten. Adviseur klassieke muziek 
Stephan Brekelmans en zijn collega’s 
hebben voor volgend seizoen niet alleen 
een bijzonder programma samengesteld, 
maar zorgen er ook voor dat dit optimaal 
beluisterd kan worden. “We gaan de 
sfeer, belichting en akoestiek in de Grote 
Zaal verbeteren zodat je optimaal van de 
muziek kunt genieten,” zegt hij. “De houten 
ombouw op het toneel wordt kleiner 

en naar voren gebracht zodat het geluid  
nog meer de zaal in komt. Om een ideale 
akoestiek en ideale omgeving voor klassieke 
concerten te creëren, proberen we nu ook 
andere standen van de plafondpanelen uit.” 

Tipje van de sluier
 Naast deze technische aanpassingen, 
komt er een nieuwe klassieke program-
mering aan om van te smullen. Het Fries 
Jeugdorkest blijft uiteraard een vaste 
waarde. Maar Stephan Brekelmans is 
erg enthousiast over het programma van 
2023 en ook voor 2024 staat al een aantal 
optredens geprogrammeerd. “Maar graag 
benadruk ik eerst deze zomer. Binnenkort 
ontvangen we de spectaculaire sopraan 
Jeanine De Bique. Het najaar gevolgd door 
een bijzondere pianoserie met toppianisten 
zoals de gebroeders Jussen en Maria João 

Pires. Ieder seizoen brengen we Vivaldi’s 
Vier Jaargetijden in een bijzondere  
uitvoering, bijvoorbeeld het moderne jasje 
van Max Richter gespeeld door Isabelle 
van Keulen en haar ensemble maar ook  
de prestigieuze Accademia Bizantina in een 
fantastische baroksetting.” 
 
Iedereen is welkom 
We willen dat onze concerten voor iedereen 
toegankelijk zijn, de drempel moet laag zijn. 
Klassiek is niet alleen voor doorgewinterde 
liefhebbers en kenners. Het maakt niet  
uit of je een keer wat eerder begint te  
klappen dan ‘hoort’. We willen het publiek 
met open armen ontvangen en doen er  
alles aan ervoor te zorgen dat iedereen 
zich thuis voelt, zowel qua sfeer in de zaal  
als door de programmering met musici  
van de hoogste kwaliteit.” 

Klassiek op de kaart 

Egbert van Hes: Jeanine De Bique 
'once in a lifetime' - concert 

Zo heel af en toen verschijnt 
er een bijzondere ster aan  
de hemel van de klassieke  
muziek. Sopraan Jeanine  
De Bique is zo’n rising star en 
druk bezig de grote opera en 
concertpodia te veroveren.  
Daarom is het extra speciaal 
dat ze op zaterdag 24 juni 
naar Leeuwarden komt,  
vindt Egbert van Hes: 
ondernemer, Vriend van de 
Harmonie, initiatief nemer van 
koor project Opus en gepassio-
neerd muziekliefhebber. 

Egbert van Hes hoorde haar 
voor het eerst in zijn leven bij 
Podium Witteman en was direct 
verkocht. “Kippenvel,” herinnert 
hij zich. “Ze heeft een prachtige 
stem, een fabelachtige techniek 
en een warme persoonlijkheid. 
Ik wist direct: dit wordt één van 
de groten, vergelijkbaar met een 
grootheid als Cecilia Bartoli.  

Daarnaast is ze een prachtige 
verschijning met een warme 
persoonlijkheid.” 
 
Blij dat ze naar  
Leeuwarden komt 
Ze wordt overal in de wereld 
opgemerkt en heeft al op veel 
grote podia, zoals de Carnegie 
Hall in New York en de Royal 
Albert Hall in Londen, gestaan  
en is daar meteen teruggevraagd. 
Het ziet er dus naar uit dat  
ze van een rijzende ster  
uitgroeit tot een gevestigde ster.  
Egbert vervolgt: “Daarom  
ben ik zo blij dat ze in juni naar  
Leeuwarden komt. Dit wordt 
gegarandeerd een once in a  
lifetime concert. Bovendien 
heeft ze een heel breed repertoire. 
Naast barok zingt ze ook graag 
muziek van haar geboorte eiland 
Trinidad zoals swingende calypso. 
Luisteren naar Jeanine is een 
muzikaal feest voor de ziel!” 


