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OPEN DAG HOFSTADS JEUGDORKEST. MEER DAN MUZIEK MAKEN ALLEEN 

Hofstads Jeugdorkest figureert in boekverfilming Pijnstillers van Carry Slee 

Op 27 september aanstaande is de Open Dag van het Hofstads JeugdOrkest, het oudste jeugdorkest ter 
wereld. Dit jaar met een bijzonder tintje, want vanaf 25 september is de film Pijnstillers in alle bioscopen 
te zien en daarin speelt het Hofstads Jeugdorkest. Tijdens de filmopnames in mei draaide het een aantal 
dagen mee, en een paar afgevaardigden van het orkest mochten zelfs mee naar de opnames in Praag.     
Regisseuse Tessa Schram is zeer te spreken over het orkest: “Het was superleuk om met het Hofstads 
Jeugdorkest te werken! Ze waren kwalitatief enorm goed, maar ook nog eens heel fijn om mee samen te 
werken. Super geconcentreerd gedurende toch twee lange draaidagen!” Ook de voorpremière van de film 
in Den Haag (op 22 september) wordt met een optreden van het Jeugdorkest opgeluisterd.  

Zo blijkt maar dat met passie en plezier muziek maken tot bijzondere dingen kan leiden. Zoals dirigent Marcel 
Geraeds zegt over dit orkest: “Je geeft de jonge musici een ervaring die ze de rest van hun leven zal bijblijven. Je 
moet ervan leren, je zal ervoor moeten werken, maar bovenal moet je ervan kunnen genieten. Dat is de insteek 
waarmee we onze concerten voorbereiden.” Het Jeugdorkest is het oudste en grootste orkest van de vereniging, 
en telt op het ogenblik ongeveer 65 leden in de leeftijd van 14-25 jaar. In het orkest is er bijna altijd wel plaats 
voor strijkers en momenteel zijn er ook vacatures voor hoorn, trombone, hobo, klarinet en fagot. Genoeg reden 
om zaterdag de 27ste een kijkje te komen nemen.  

Dat geldt niet alleen voor gevorderde musici, iedereen vanaf 6 jaar met interesse in het bespelen van een 
instrument is van harte welkom bij een van de jongere orkesten. Er zijn bij de Vereniging tegen goede prijzen 
introductielessen te volgen, of het nu voor trompet, viool of hobo is. 

Bezoekers van de Open Dag kunnen allerlei instrumenten uitproberen, zich verplaatsen in de rol van de dirigent, 
naar optredens luisteren en meespelen in een van de orkesten.  

Dit jaar, wegens de bijzondere bijdrage die het Jeugdorkest aan de film Pijnstillers heeft geleverd, wordt de Open 
Dag door de volgende actie omlijst: onder alle bezoekers van de Open Dag worden twee filmkaartjes voor de film 
Pijnstillers verloot. 

De Open Dag vindt plaats op zaterdag 27 september 2014, van 15.00-19.00 uur in het Dalton College Den Haag, 
Aronskelkweg 1, 2555 GA 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 23 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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