
Persbericht: Merel Vercammen presenteert SNAAR Festival 
 

 
 
Utrecht, 25 oktober 2021 – Violist Merel Vercammen verenigt haar liefde voor muziek met 
haar interesse in wetenschap tijdens het nieuwe SNAAR Festival. De eerste editie vindt plaats 
op zaterdag 28 mei 2022 in TivoliVredenburg - de kaartverkoop start op dinsdag 9 november.  
 
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!  
 
Einstein  
Tijdens de eerste editie van SNAAR staat de bekendste wetenschapper allertijden centraal: 
Albert Einstein. Mathilde Wantenaar componeerde speciaal voor SNAAR een mini-opera over 
de briefwisselingen tussen Einstein en kinderen, die in première zal worden gebracht door het 
Nederlands Kamerkoor en de jonge zangers van NKK NXT. Rebellencollectief Pynarello sluit 
het festival af met de voorstelling ‘881 Fifth Avenue’: een herbeleving van het 
benefietconcert dat Einstein in 1934 organiseerde voor zijn collega’s die in nazi-Duitsland 
moesten achterblijven.  
 
Langgekoesterde droom 
Op het programma van SNAAR staan veelal nieuwe voorstellingen speciaal ontwikkeld voor 
het festival, van o.a. popduo Clean Pete, de Utrechtse Studenten Cantorij en contrabassist 
James Oesi. Hiervoor werkte SNAAR samen met wetenschappelijke curatoren als Henkjan 



Honing, Rebecca Schaefer en Jan de Boer. Door hun onderzoeken te vertalen naar muzikale 
voorstellingen krijgt jong talent ruim baan bij SNAAR: musici van o.a. Liszt Utrecht, Nationale 
Vioolconcoursen en het Conservatorium van Amsterdam zullen op 28 mei te gast zijn.  
 
Nu de ambitieuze eerste editie van SNAAR Festival eindelijk door lijkt te kunnen gaan, gaat 
een langgekoesterde droom van artistiek leider Merel Vercammen in vervulling: “De 
verbinding tussen muziek en alle soorten wetenschap is voor mij ontzettend inspirerend. Al in 
2012, toen ik in Londen studeerde, ontstonden de eerste ideeën voor dit festival en ik kan 
niet wachten om al onze plannen met het publiek te gaan delen!” 
 
De kaartverkoop van SNAAR Festival start op dinsdag 9 november via de website van 
TivoliVredenburg. Meer informatie: www.snaarfestival.nl.  
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