
Op het gazon tussen de oranjerie 
en de gracht schetst beheerder Rob 
Bloemendal aan Patrice van Riemsdijk 
de sfeer van zondag 18 augustus.  
In de avondschemering zullen de 
luiken van het kasteel open staan, 

brandt er in elke ruimte gedempt licht en staan spotlights  
op de kasteelmuren gericht. “Dit wordt een schitterend decor”, 
verzekert Bloemendal. En het kroos zal verwijderd zijn”,  
zegt hij met een blik op het water in de slotgracht. Patrice van 
Riemsdijk, voorzitter van het Stiftfestival, kan zich gezien  
haar enthousiasme wel een voorstelling maken van hetgeen 
zich hier op af gaat spelen. Musici zullen plaats nemen op  
een speciaal podium in de gracht om daar twee opera’s ten 
gehore te brengen. Het publiek zit aan de overkant van het 
water, op stoelen in de formele tuin. “Kunnen we daar nog  
wat zitplaatsen creëren”, wijst Van Riemsdijk naar de  
overkant van de gracht.

Dromen 
Het avondconcert moet het sluitstuk worden van een 
bijzondere openingsdag van het Stiftfestival. Het 
kamermuziekfestival wordt dit jaar voor de vijftiende keer 
gehouden, en sinds vijf jaar wordt er niet alleen rond de 

Stiftskerk in Weerselo gemusiceerd maar ook op andere 
locaties in Twente. Bijvoorbeeld in de Plechelmusbasiliek in 
Oldenzaal, het Rijksmuseum in Enschede en de landgoederen 
Singraven en Het Hakenberg. Dit jaar is het aantal 
buitenlocaties uitgebreid met de kasteeltuin van Twickel.  
“We willen de bezoekers van het Stiftfestival meer laten 
ervaren dan de muziek zelf. We willen de schoonheid van 
Twente laten zien en de verbinding leggen met kunst, 
natuur en historie”, verklaart Patrice van Riemsdijk. Dankzij 
tussenkomst van bestuurslid Elisabeth Beelaerts is Twickel 
als nieuwe locatie uit de bus gekomen. Na een verkennend 
bezoek van artistiek leider Daniel Rowland aan Twickel, 
afgelopen najaar, nam het enthousiasme bij beide partijen 
alleen maar toe. Rowland was onder de indruk van de locatie 
en de akoestiek werd na een test met instrumenten akkoord 
bevonden. “Twee dromen komen hier samen”, zegt Van 
Riemsdijk. “In Daniel Rowland, opgegroeid op ’t Stift, hebben 
we een artistiek leider die blijft bij zijn eigen leest maar tegelijk 
open staat voor nieuwe avonturen. Dat zie ik ook bij Twickel.”

Ambities 
Het thema van het Stiftfestival is ‘grenzeloos’. De muziek  
gaat op reis en op Twickel wordt dit letterlijk genomen.  
De dag begint met twee concerten in de oranjerie, waarna

vervolgens op drie podia in het park ‘pop up-concerten’ 
worden gegeven. De apotheose is de uitvoering van twee 
opera’s in de gracht. “Je verplaatst je van de ene locatie naar 
de andere. En dat roept verschillende stemmingen op”, weet 
Van Riemsdijk. Twickel wil uitpakken met het festival, licht 
Rob Bloemendal toe. Er had, stelt hij enigszins gechargeerd, 
ook kunnen worden volstaan met een piano op het gras of een 
klein concert in de oranjerie of het kasteel. Maar de ambities 
zijn hoog. “We willen deze coulisse optimaal gebruiken. Ik 
heb vaak genoeg ’s avonds door het park gelopen en gedacht 
hoe fraai het wel niet zou zijn om in de gracht een concert te 
houden. Dit decor van internationale grandeur verdient een 
festival met topartiesten, dat ook bezoekers trekt vanaf de 
andere kant van de IJssel.” 

Daniel Rowland heeft bij de programmering duidelijk rekening 
gehouden met de locatie. Er is, voor musici en publiek, verschil 
tussen een uitvoering in een kerk of op een landgoed, weet 
Van Riemsdijk. “Tegen de akoestiek van de Plechelmus kan je 
niet op. Maar dat ambiëren we hier ook niet. Op een landgoed 
gaat het meer om passie. Het publiek zit er bovenop en op 
elke locatie roepen we verschillende stemmingen op.” De link 
met Twickel wordt benadrukt door ook muziek van componist 
Unico van Wassenaer ten gehore te brengen. “We hopen op 

een ongedwongen festivalsfeer”, vult Bloemendal aan. Tussen 
de optredens kan een lunch en/of diner worden genuttigd.

Weergoden
De voorbereidingen beginnen al vroeg. Op 1 juli gaan de 
timmerlieden aan de slag met de bouw van het podium in  
de gracht. Op 18 augustus zijn de kasteeltuinen gesloten voor 
het reguliere publiek en wordt het onderhuis in het kasteel het 
domein van alle musici. Maar wat gebeurt er als de weergoden 
roet in het eten dreigen te gooien? Geen nood, verzekeren 
Bloemendal en Van Riemsdijk. De oranjerieconcerten 
ondervinden geen hinder van regen, de podia op de pop up-
locaties zijn te overdekken maar dat geldt helaas niet voor 
het podium in de gracht. In dat geval wordt het sluitstuk 
opgevoerd in de Blasiuskerk. Ook daar is plek voor maximaal 
500 gasten.

auteur

Martin Steenbeeke

Actueel

Daniel Rowland.

Programma 
zondag 18 augustus

11.00 uur Oranjerie  
Vliegende Hollanders en andere globetrotters 
Stravinsky, Hindemith, Van Wassenaer, Tsjaikovski

13.00 uur Lunch in het park

14.30 uur Oranjerie
To and from Britain with love
Vaughan Williams, Elgar, Alissa Firsova 
(wereldpremière)

16.00 uur Muzikale wandeling door het Kasteelpark
Diverse verrassende pop-up concerten met 
bandoneonster Marcelo Nisinman, klarinetvirtuoos 
Christoffer Sundquist en anderen.

18.00 uur Diner in het park

20.00 uur Twee opera’s op de slotgracht 
Maxwell Davis: 8 Songs for a mad king 
Purcell: Dido and Aeneas 

Zie voor alle informatie over programma  
en kaartverkoop: www.stiftfestival.com 

Het festival op Twickel moet een ongedwongen sfeer uitstralen, zoals tijdens 
het slotconcert op het Stift in Weerselo. 

Bladmuziek van Unico 
van Wassenaer.

Dromen 
Stiftfestival  
en Twickel 
komen samen
 

Rob Bloemendal en Patrice van Riemsdijk zien het bijzondere decor al voor zich.

De kasteeltuin vormt op 18 
augustus het decor voor klassieke 
kamermuziek en opera’s. Met 
optredens in de oranjerie, de 
tuin en op een podium in de 
gracht wordt het internationale 
Stiftfestival op locatie geopend. 
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