
 
 
Welkom bij de Finale van NPO Radio 4 Klassiek Geeft!   
 
De afgelopen weken hebben we met de actie Klassiek Geeft gebruikte muziekinstrumenten en geld 
ingezameld. De opbrengst van deze actie gaat naar het Instrumentendepot Leerorkest, een nationale 
‘instrument-o-theek’ waar basisschoolleerlingen uit het hele land een muziekinstrument kunnen 
lenen.  Zo krijgen steeds meer kinderen de kans om samen muziek te maken!  
 
Vandaag zendt NPO Radio 4 van 8:00 tot 17:00 uur rechtstreeks de Finale van Klassiek Geeft uit 
vanuit VondelCS. U kunt de hele dag aanschuiven bij de uitzending. In het Media Café in VondelCS 
zijn reparateurs van het Instrumentendepot Leerorkest aanwezig om gedoneerde instrumenten in 
ontvangst te nemen. Aan het einde van deze dag wordt bekendgemaakt hoeveel geld en hoeveel 
muziekinstrumenten er zijn opgehaald. Alle informatie over de actie is te vinden op 
www.radio4.nl/klassiekgeeft. 
 
NPO Radio 4 Klassiek Geeft wordt live uitgezonden op Radio 4 en is ook te bekijken via de webcast op 
www.radio4.nl. Op onze website kunt u na afloop delen van de uitzending terugzien en -beluisteren.  
 
 

8:00-10:00 uur - presentatie: Margriet Vroomans  
 
In de uitzending is Jan Raes te gast, algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij 
vertelt over de educatieprojecten van zijn orkest. Musici uit het Koninklijk Concertgebouworkest 
verzorgen de live muziekoptredens. Presentator Hans Smit geeft ieder uur een update over de 
inzamelingsactie. 
 
♫  Live muziek:  
 

 Ramon van Engelenhoven, piano: Rachmaninov - Étude-tableau op. 39 no. 2/ Chopin - 
Ballade no. 4 op. 52 

 KCO strijktrio: Verbey -  Chaconne voor Strijktrio/ Beethoven - Strijktrio op.9, nr. 3 
 
 

10:00-12:00 uur - presentatie: Ab Nieuwdorp 
 
Harpist Remy van Kesteren (winnaar van de Nederlandse Muziekprijs) komt langs en speelt muziek 
van zijn nieuwste album.  Schrijver en cabaretier Vincent Bijlo schuift aan bij Ab Nieuwdorp en zingt 
een speciaal voor de actie geschreven lied. 
 
♫ Live muziek: 
 

 KCO Klarinetkwartet: Hummel - Klarinetkwartet in Es  

 Remy van Kesteren, harp  

 Vincent Bijlo, piano en zang 

http://www.radio4.nl/klassiekgeeft
http://www.radio4.nl/


12:00-14:00 uur - presentatie: Maartje Stokkers 
 
‘Meer Muziek in de Klas’ is een landelijke campagne die muziekonderwijs aan basisschoolkinderen 
wil bevorderen. Directeur Jantien Westerveld komt langs en vertelt over de ambities van haar 
organisatie. Presentator Hans Smit houdt de aanwezigen op de hoogte van de laatste stand van 
zaken rond de muziekinstrumenteninzameling. 
 
♫ Live muziek: 
 

 KCO klarinetduo: Poulenc - duo voor 2 klarinetten/ Mozart: Sonate KV 292 

 Sebastiaan Kemner, trombone en Andrea Vasi, piano: Ravel - Don Quichotte à Dulcinée/ 
Verbey – Ballade/ Bozza – Ballade 

 
 

14:00-16:00 uur - presentatie: Edwin Rutten 
 
Het muzikale comedyduo Maartje en Kine (o.a. bekend van het tv-programma Podium Witteman) 
zorgt voor de vrolijke noot in de uitzending. Jonge musici van het Jong NBE en Fuse verzorgen de live 
optredens. De actie nadert zijn ontknoping en aan het einde van de uitzending zal de veiling van 
Klassiek Geeft worden afgesloten 
 
♫ Live muziek: 
 

 Jong NBE: Savvopoulos - Aeroplana Kai Vaporia/ Lotti - Crucifixus/ Dorsey -  Oodles of 
Noodles & Here to There  

 Maartje & Kine, accordeon en viool 

 Fuse: Frahm – Hammers/ Previn - Matthews pianobook no. 9/ Duncan – Attaboy/ Ter 
Veldhuis – Vector 

 
 

16:00-17:00 uur - presentatie: Ab Nieuwdorp en Margriet Vroomans 
 
Het ruim 50-koppig Klein Leerorkest zal laten horen hoe leuk het is om samen muziek te maken! 
Tania Kross, ambassadeur van het Instrumentendepot Leerorkest, geeft een speciaal gastoptreden 
met de kinderen. 
De eindstand van actie Klassiek Geeft zal officieel worden bekendgemaakt door minister Jet 
Bussemaker.  
 
♫ Live muziek: 
 

 Klein Leerorkest o.l.v. Michael Hesselink, m.m.v. mezzosopraan Tania Kross: Bizet – 
Ouverture Carmen/ Kokx – Luister goed/ ABBA – Waterloo/ Beethoven – Ode an die Freude/ 
Vandross – Brand New Day 

 Fuse 
 
Ook na de actie Klassiek Geeft kan het Instrumentendepot Leerorkest uw hulp goed gebruiken! Kijk 
voor meer informatie op www.leerorkest.nl/instrumentendepot. 
 
 

http://www.leerorkest.nl/instrumentendepot

