
  

  

KinderFestival 
voorstelling voor kinderen 

      De Tovenaarsschool 
5 en 6 juli 2018 

in Guldenberg Hotel, Helvoirt 
Aanvang 16.30 uur 

 

Kinderfestival 2018 een verrassend muziekspektakel voor kinderen uit de hele regio 
 

Dit jaar krijgt Guldenberg bezoek van twee grote tovenaars.  
Maar wie van hen is de ‘grootste’ en weet de tovenaarsleerlingen voor zich te winnen? In 
een sprankelend en muzikaal tovenaarsduel gaan zij de strijd met elkaar aan!   
Wil jij ook tovenaarsleerling worden? Zet je hoed op en breng je toverstaf mee! Kom lekker 
op tijd! Al vóór aanvang is er een leuke verrassing voor alle kinderen. 
 
Entree: De kindervoorstelling is GRATIS en ook heel leuk voor (groot)ouders.  
Na afloop zullen enkele tovenaarsleerlingen met hun hoed rondgaan in de hoop dat u onze 
voorstelling heeft gewaardeerd. 
 

TIP Voor ouders, grootouders, buren en vrienden: 
Neem de kinderen mee naar het KinderFestival: dat wordt een grandioos spektakel: donderdag en 
vrijdag 16.30 uur. Even een ritje, maar zeker de moeite waard om de kinderen op een originele 
manier kennis te laten maken met klassieke muziek. 
 

Muzikaal-artistieke leiding door Renske van der Heijden m.m.v. Muziekpraktijk Fluit & zo. 
Vioolleerlingen van Roos van Well en Karin van Kooten. Pianist: Mylan Tran. 
Acteur:   Wouter Korst 
Illusionist: Igor de Kort  
Grime:   Anne van de Water 
 

Adres: Guldenberg Hotel 
Guldenberg 12 
5268 KR Helvoirt 

www.guldenberg.nl  info@guldenberg.nl  
0411-642424  
Kijk ook op www.podiaklassiek.nl 
Info: Madeleine Mastboom 06 549 935 05 madeleine@mastboom.net 
 
Terugblik KinderFestival 2017 
Vorig jaar was Guldenberg Hotel omgetoverd tot een stadje, maar er was een grote rattenplaag. Gelukkig schoot de 
rattenvanger te hulp en honderden kinderen liepen achter de Rattenvanger van Hamelen aan. Met zijn fluit en met 
muziekinstrumenten van de vele kinderen werden de ratten door vrolijke muziek verjaagd 
 
Het populaire KinderFestival maakt deel uit van het jaarlijkse Zomerfestival Klassiek met overdag masterclasses en 
zomeravondconcerten van 5 t/m 8 juli in Guldenberg Hotel, Helvoirt. 
 
Donderdag, vrijdag en zaterdag: 
10.00 uur – 12.30 uur  Masterclass door de internationaal bekende concertpianist Geoffrey Madge 
13.30 uur - 16.00 uur idem 
20.00 uur  zomeravondconcert  
Zondag 15.00 uur slotconcert 
 
Extra masterclass op donderdag om 12.30 uur door Ralph van Raat, conservatoriumdocent en vertolker van de hedendaagse 
pianomuziek. 
 
Stichting Zomerfestival Klassiek 
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