
 
 
 
 
 

  
  

Extra Luisterrijk 2 oktober: Jazz meets Classic meets World-Music 
 
Een ontmoeting tussen jazz, klassiek en wereldmuziek. Een serie concerten en andere ontmoetingen 
georganiseerd door het International Jazz Festival Enschede, Jazzpodium de Tor, het Nationaal 
Muziekkwartier, ArtEZ Conservatorium en het Orkest van het Oosten, met medewerking van de CD-Uitleen. 
Ontmoetingen tussen muzikale culturen, stijlen en generaties. Door dit project beogen we mensen die niet of 
nauwelijks kennis hebben van andere culturele/muzikale stijlen en domeinen dan die van hun eigen 
generatie en/of (sub)cultuur op laagdrempelige manier kennis te laten maken met voor hen nieuwe en 
onbekende  muziekvormen. Door de ontmoeting ontstaat nieuwe creativiteit, worden culturele grenzen 
geslecht en groeit wederzijds begrip en waardering tussen bevolkingsgroepen en –generaties. 
 
Componist, arrangeur en dirigent Joan Reinders vertelt in deze Luisterrijk over het arrangeren en 
orkestreren van muziek uit verschillende culturen en stijlen voor verschillende ensembles. Waarin verschilt 
westerse muziek van Oosterse muziek?  Hoe arrangeer je een jazzcompositie voor een strijkorkest? Kortom: 
hoe laat je muzikale ontmoetingen ontstaan?  
De lezing vormt een perfecte voorbereiding op het concert van 9 oktober  in het Nationaal Muziekkwartier in 
Enschede door het Millennium Jazz Orchestra, Sinfonietta Aurora, het kamerorkest van het Orkest van het 
Oosten en de uit Turkije afkomstige zangeres Esra Dalfidan, die met haar muziek een brug slaat tussen de 
westerse muziek en de muziek van het Midden Oosten.   
Dit concert bestaat uit een aantal composities en arrangementen die speciaal voor deze gelegenheid en 
samenstelling zijn gearrangeerd door o.a. Joan Reinders. 
 
De presentatie vindt plaats in Media Art Cafe Berlijn, Stationsplein 1 te Enschede (hoek Korte 
Hengelosestraat). Tijdstip: 13.30 uur – 14.30 uur. 
De toegang is vrij. Consumptie(s) niet verplicht. 
 
Luisterrijk programma 2010/2011 
2 okt. Joan Reinders Jazz meets classic meets worldmusic 
16 okt. Walter Fennis Het repertoire van een symfonie-orkest 
20 nov. Hans Grutterink Braziliaanse muziek 
18 dec. Ed Tervooren Carillons, draaiorgels e.a.mechanische muziek 
22 jan. Joan Reinders Jazz 
19 febr. Hans ten Brummelhuis Beatclub parels 
19 maart Jan Bijkerk Nieuwe Chinese "kunstmuziek" n.a.v. Tan Dun-festival 
16 april Hans van de Berg Pop/folk 
21 mei Bobby Rootveld Cabaret/revue 
11 juni Theo de Bruijn De Bigband in jazz, toen en nu 
 
 
Over de CD-Uitleen 
De Stichting CD-Uitleen stelt zich ten doel ‘het toegankelijk maken van een zo breed mogelijke collectie aan 
muziekgerelateerde media voor een zo groot mogelijk publiek’. Met ruim 65.000 cd’s, 10.000 lp’s en 1.000 
muziek-dvd’s is de CD-Uitleen de één na grootste muziekuitleeninstantie van Nederland. Daarnaast beheert 
zij de meer dan 25.000 items tellende bladmuziekcollectie van de bibliotheek Enschede. 
 
De CD-Uitleen wordt gesteund door de gemeente Enschede, het Orkest van het Oosten, de Nationale 
Reisopera, de Stadsschouwburg/Muziekcentrum Enschede en de Overijsselse bibliotheken. 
 
De CD-Uitleen onderneemt in toenemende mate educatieve muziekgerelateerde activiteiten en is daarvoor 
partner in het Educatief Centrum Muziekkwartier. 
 

Nadere informatie: 
 
Fred Griepink  tel  053 4333624 
Jan Bijkerk  tel. 053 4765338 


