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Hofstads JeugdOrkest – 90 jaar jong! 

Het eerste en oudste jeugdorkest ter wereld viert met originele optredens 
haar jubileum  

Dit jaar bestaat het Hofstads JeugdOrkest 90 jaar. Hofstads JeugdOrkest heeft niet alleen naam en faam  
opgebouwd omdat dit orkest het oudste jeugdorkest ter wereld is, maar ook omdat Hofstads nog altijd bloeit 
en men overtuigd is van de waarde van het samenspelen en het muziek maken door kinderen op een zo hoog 
mogelijk niveau. 

Wat in 1923 op bescheiden wijze door Tilly Talboom-Smits is begonnen heeft zich in 90 jaar ontwikkeld tot een 
grote muzikale vereniging met bijna 300 leden tussen de 6 en 25 jaar.  Zij spelen met plezier samen in een van 
de acht orkesten/ensembles en verzorgen optredens op zowel lokale als nationale en internationale podia. 

Het 90 jarige jubileum wordt gekenmerkt door verschillende festiviteiten. 

Zaterdag 15 juni – BINK VIJF HOOG – vanaf 13 uur 
Op 15 juni wordt het 90 jarige bestaan feestelijk gevierd met een dag vol optredens van de huidige leden en 
enthousiaste oud-leden. Het thema is 90 jaar Filmmuziek. De jongste spelers zijn 6 jaar en de oudsten boven de 
80. Samen zullen ze genieten van een intens muzikale dag, van feestelijke activiteiten en van de première van 
het Jubileumfilm over een meisje dat op een bijzondere manier een symfonieorkest ontdekt.  
Wethouder Marjolein de Jong (Cultuur) komt om 17 uur het Jeugdorkest namens Gemeente Den Haag 
feliciteren. Meer informatie over het programma van deze dag vindt U hier. 
 
Zaterdag 22 juni – Madurodam en Festival Classique 
Terwijl de jongste musici (6 tot 12 jaar) om 14 uur een mini-concert verzorgen in Madurodam Park voor 
bezoekers van jong tot oud, treedt het Juniorenorkest (11 tot 15 jaar) die dag op bij Festival Classique. 
 
Zondag 17 november – Jubileumconcert in Dr. Anton Philipszaal 
Als afsluiting van het feestelijke jubileumjaar zal op 17 november een bijzonder Jubileumconcert van Hofstads 

JeugdOrkest in de Anton Philipszaal plaatsvinden i.s.m. de Stichting Service Associations van Den Haag.  

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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor beeldmateriaal: 
Op www.hofstadsjeugdorkest.nl/mediarelaties kunt u beeldmateriaal en kerngetallen over het orkest vinden. 
Voor meer informatie: 
Voor meer informatie over het orkest of het Jubileumprogramma, of 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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