
 

 

Persbericht 

Amsterdam, 29 oktober 2015 

Kinderopera Doe normáál Driss in NedPhO-Koepel 
Klassiek rondom de Klas genomineerd voor Paul van Vliet Award! 
 
Bijna honderd kinderen uit de Indische buurt, Amsterdam-Oost, treden dinsdag 10 november op in 
de NedPhO-koepel. De kinderen uit het orkest en koor van Klassiek rondom de Klas spelen en 
zingen dan samen met musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Eerder deze maand werd 
Klassiek rondom de Klas genomineerd voor de Paul van Vliet Award, een initiatief van UNICEF, 
bedoeld voor Nederlandse organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor kinderen. 
 
De kinderopera Doe normáál Driss werd speciaal voor Klassiek rondom de Klas geschreven door 
componist Kees Olthuis. Doe normáál Driss vertelt het verhaal van Driss, een jongen die met zijn 
ouders, broertjes en zusjes woont in de Kroepoekstraat, een knipoog naar de Indische buurt. De 
kinderopera werd voor het eerst opgevoerd in juni 2014 en was toen een groot succes: de 
belangstelling was groter dan de capaciteit. Daarom gaat de opera nu tweemaal in reprise.  
 
Nominatie Paul van Vliet Award! 
Op 19 oktober werd het geweldige nieuws bekendgemaakt: Klassiek rondom de Klas is een van de 
vijf genomineerde organisaties voor de Paul van Vliet Award, een initiatief van UNICEF en de Efteling, 
voor Nederlandse organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor kinderen. Een jury 
met onder meer UNICEF ambassadeur Paul van Vliet kiest op 4 november in de Efteling de winnaar. 
Deze krijgt een geldprijs van 10.000 euro voor de uitvoering van zijn project. 
 
Klassiek rondom de Klas 
Klassiek rondom de Klas is een burgerinitiatief dat gratis klassieke muzieklessen organiseert als 
naschoolse activiteit voor kinderen uit de Indische buurt in Amsterdam-Oost, in nauwe 
samenwerking met de basisscholen Insulinde, JP Coen, Valentijn, Flevopark en De Waaier. Zij staan 
hiermee in het verlengde van het Leerorkest, dat muziekeducatie op basisscholen verzorgt (en dit 
jaar al zijn 10-jarig bestaan viert). Het doel van Klassiek rondom de Klas is om alle kinderen het 
plezier van samen muziek maken te laten ontdekken. De organisatie, de muzieklessen en de 
ondersteuning worden uitgevoerd door 35 enthousiaste medewerkers (vrijwel allen vrijwilligers). 
Naast de scholen, buurtbewoners en ouders werkt Klassiek rondom de Klas nauw samen met het 
Leerorkest, Stichting Dynamo, OBA, Koninklijk Concertgebouworkest en Vrijwilligersacademie. De 
muziekinstrumenten komen van het Instrumentendepot Leerorkest. 
 
Kinderopera Doe normáál Driss, onder leiding van dirigent Michael Hesselink 
Di 10 november 2015, voorstelling om 17.00 uur en om 19.00 uur 
Duur: 40 minuten 
NedPhO-Koepel, Batjanstraat 3, Amsterdam 
Toegang: gratis voor kinderen t/m 18 jaar. Per volwassene vragen wij vriendelijk om een eigen 
bijdrage. 
Reserveren / Meer informatie: klassiekrondomdeklas.nl 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

 

 
 
 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Voor meer informatie over het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest neemt 
u contact op met Lars Meijer via larsmeijer@nedpho.nl of 06 508 72 684. 
www.orkest.nl 
facebook | twitter | instagram | google+ | youtube 
 
Voor meer informatie over Klassiek rondom de Klas neemt u contact op met Mieke Baracs via 
pr@klassiekrondomdeklas.nl of via 06 154 407 77. 
www.klassiekrondomdeklas.nl 
facebook 
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