
                                                                                                        

 

Persbericht 

Amsterdam, 31 juli 2013 

European Cultural Foundation en Grachtenfestival presenteren Yoel Gamzou 

en het International Mahler Orchestra op 25 augustus in Amsterdam 

Het veelgeprezen International Mahler Orchestra, onder leiding van dirigent Yoel Gamzou, 

winnaar van de ECF Princess Margriet Award, komt naar Amsterdam voor twee unieke concerten. 

Op uitnodiging van de European Cultural Foundation (ECF) en in samenwerking met het 

Grachtenfestival Amsterdam, brengt het orkest op zondag 25 augustus een reeks uiteenlopende 

muziekstukken ten gehore. 

Het International Mahler Orchestra (IMO) is een van de meest innovatieve en opmerkelijk jonge 

ensembles van Europa. Het orkest werd in 2006 opgericht toen een groep musici, afkomstig uit 

verschillende Europese orkesten, op zoek was naar een platform om een nieuw en jong publiek 

kennis te laten maken met alternatieve concepten van de orkestrale omgeving.  

Het IMO staat sinds het begin onder leiding van de jonge dirigent Yoel Gamzou (USA/Israël/Duitsland, 

1987). In maart dit jaar ontving Yoel Gamzou de ECF Princess Margriet Award voor zijn uitzonderlijke 

talent en de tomeloze energie waarmee hij verschillende generaties musici weet te inspireren en 

een zeer divers Europees publiek bereikt. Gamzou staat erom bekend de bestaande structuren van 

klassieke muziek uit te dagen en te veranderen.  

ECF is trots dit innovatieve orkest samen met onze samenwerkingspartners in Amsterdam te 

presenteren. De concerten op 25 augustus vinden in het kader van het Grachtenfestival plaats in de 

Portugese Synagoge en in de Foyer van Het Muziektheater Amsterdam. Er wordt een divers 

programma gepresenteerd, met muziek van o.a. Mahler en Debussy, maar ook recent werk van 

IMO’s ‘composer in residence’ Elmar Lompson. Na afloop is er gelegenheid om met Yoel Gamzou en 

de orkestleden in gesprek te gaan over hun werk. 

Programma zondag 25 augustus 2013: 

Concert I: Portugese Synagoge, aanvang 16:00 uur 

Concert II: Foyer van Het Muziektheater Amsterdam, aanvang 19:00 uur 

De European Cultural Foundation organiseert dit concert samen met het Grachtenfestival, het Joods 

Cultureel Kwartier en KUNSTENISRAEL, in de Portugese Synagoge en in Het Muziektheater 

Amsterdam.  

Voor meer informatie en kaartverkoop, zie http://www.culturalfoundation.eu/content/meet-yoel-

gamzou-and-international-mahler-orchestra-25-august-amsterdam 
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Noot voor de redactie 

U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van een openbare repetitie van het orkest op 

woensdag 21 augustus van 14:00 tot 17:00 uur in de Boekmanzaal van het Muziektheater 

Amsterdam. Aanmelding, overige informatie en interviewverzoeken via Jeske van Vossen, 

jvanvossen@culturalfoundation.eu, +31 (0)20 573 3868 of +31 (0)6 2414 0948. 
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