
 

PERSBERICHT 

 

Mini-orkesten vieren lustrum met optreden in Madurodam! 
Hofstads JeugdOrkest – 90 jaar oud en springlevend! 

Dit jaar bestaat het Hofstads JeugdOrkest 90 jaar. Dat vieren de jongere leden van de vereniging op zaterdag 
22 juni vanaf 14u30 met een live concert in het nieuwe interactieve Madurodam.  De kinderen (6 tot 14 jaar) 
spelen tussen hoogtepunten van Nederland . 

Hofstads JeugdOrkest, dat in 1923 door Tilly Talboom-Smits is begonnen met 10 leden heeft zich in 90 jaar 
ontwikkeld tot een grote muzikale vereniging met bijna 300 leden. 

Het belangrijkste doel van de vereniging is nog steeds om kinderen in orkestverband muziek te laten maken, 
onder de begeleiding van professionele dirigenten. Daarbij staat plezier in samenspel voorop. Ook hun sociale 
en muzikale vaardigheden worden ontwikkeld. Met optredens zoals die in Madurodam doen ze belangrijke 
ervaring op en dat motiveert ze om door te gaan met een instrument spelen en muziek maken.  

Over Vereniging Hofstads JeugdOrkest 
Hofstads Jeugdorkest is in 1923 in Den Haag opgericht en is daarmee het oudste jeugdorkest ter wereld. De 
vereniging biedt jongeren in de leeftijd van 6 tot 25 jaar in verschillende ensembles de mogelijkheid samen te 
musiceren, waarbij het plezier in samenspelen en het behalen van een zo hoog mogelijk muzikaal niveau voorop 
staan. Meer informatie over het orkest is te vinden via www.hofstadsjeugdorkest.nl. 
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** Wij nodigen de pers en media uit op zaterdag 22 juni voor een fotomoment en ontmoeting met de 

orkestleden om 15:45 uur in Madurodam. U bent vanaf 15:30 uur welkom en wordt ontvangen door 
Caroline Riemslag, PR Manager van Madurodam en onderstaande vertegenwoordigers  van het Hofstads 
JeugdOrkest. 

 
Beeldmateriaal: 
Op www.hofstadsjeugdorkest.nl/mediarelaties kunt u beeldmateriaal en kerngetallen over het orkest vinden. 
 
Meer informatie: 
Voor meer informatie over het orkest of het Jubileum, of voor bijzondere afspraken kunt u contact opnemen 
met Vereniging Hofstads JeugdOrkest 
 
Rutger-Jan Schoen     Andrea Connell 
Media Relaties     Bestuurslid PR & Communicatie 
T 06  51 19 81 31     T 06 48 13 90 22 
E mediarelaties@vhjo.nl    E pr@vhjo.nl 
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