Persbericht: nieuwe namen bevestigd voor SNAAR Festival

Utrecht, 9 december 2021 – SNAAR Festival bevestigt nieuwe namen voor haar eerste editie
op zaterdag 28 mei 2022. Nadat eerder al optredens van o.a. Pynarello, het Nederlands
Kamerkoor, Merel Vercammen en Clean Pete werden aangekondigd voor dit nieuwe festival
voor muziek en wetenschap, worden nu o.a. de Utrechtse Studenten Cantorij, contrabassist
James Oesi en wetenschapper Henkjan Honing toegevoegd aan de line-up.
Een ode aan de nieuwsgierigheid
Muziek en wetenschap smelten samen tijdens SNAAR Festival. Welke muziek past bij je
persoonlijkheid? Kun je je hand langer in een bak ijs houden als je naar je favoriete muziek
luistert? Een contrabassist toont de snaartheorie, je krijgt muziek te horen die past bij je
persoonlijkheid, een jazztrio speelt samen met de golven van een maan van Saturnus en je
vindt uit of je muzikaal geboren bent. SNAAR tovert TivoliVredenburg om tot speelplaats voor
nieuwsgierigen en brengt de mooiste muziek in een leerzaam jasje!
Snaartheorie en muzikale dieren
Nadat er al optredens van o.a. Pynarello en het Nederlands Kamerkoor werden aangekondigd,
kan SNAAR Festival nu nieuwe voorstellingen bekend maken. Zo leggen contrabassist James
Oesi en snaartheoreticus Jan de Boer op toegankelijke en muzikale wijze de snaartheorie uit.
Deze voorstelling wordt ontwikkeld in samenwerking met het Nikhef (Nationaal instituut voor
subatomaire fysica). Wetenschapper Henkjan Honing (schrijver van het boek Aap slaat maat)
doet op spannende wijze in woord, klank en beeld verslag van de muzikaliteit van dieren, met
kakelverse composities van studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Wist je
bijvoorbeeld dat zeeleeuwen kunnen headbangen, en dat kaketoes kunnen dansen? En aan
de hand van Pythagoras’ filosofische concept van ‘Musica universalis’ presenteert de
Utrechtse Studenten Cantorij de voorstelling Music of the spheres. Met muziek van o.a.
Monteverdi, Di Lasso en Glass, ondersteund door indrukwekkende visuals en in
samenwerking met historicus Jonas van Tol.

De eerste editie van SNAAR Festival vindt plaats op zaterdag 28 mei 2022 in TivoliVredenburg.
De early bird kaartverkoop is reeds gestart. Meer informatie: www.snaarfestival.nl
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor interviews, perskaarten of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Vera Vos:
vera.vos@hotmail.com | 06 373 464 36

