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Den Haag - Nieuwe Kerk 
 

Februari Festival 2021 presenteert: Camille Saint-Saëns  

van superwonderkind tot veelzijdig fenomeen 
 
Februari Festival presenteert van woensdag 30 juni tot en met 4 juni 2021 in de Nieuwe Kerk in 
Den Haag de vierde editie. Het festival vindt eenmalig plaats in een andere maand dan de maand 
februari. Februari Festival 2021 in juni-juli: een primeur. Na eerdere succesvolle edities, waarin 
componisten Robert en Clara Schumann, Johannes Brahms en Ludwig van Beethoven centraal 
stonden, belicht het festival in 2021 de Franse componist Camille Saint-Saëns. Het Februari Festival 
brengt vijf dagen lang beleving én verdieping van klassieke muziek. Het festival toont hoe levendig 
en inspirerend klassieke muziek kan zijn.  
 
Violiste Simone Lamsma, komend seizoen ‘Artist in Residence’ bij Amare & het Residentie Orkest, is 
prominent aanwezig tijdens het festival; vanwege haar uitzonderlijke podiumpresentatie en 
aansprekende manier van communiceren met het publiek onderscheidt zij zich al jaren op podia in 
binnen- en buitenland. En binnenkort dus bij ons in Den Haag. 
 
Concerten worden verder gegeven door onder meer Thomas Beijer, Nicolas van Poucke, Malevich 
Piano Quartet, Alexander Ullman, Dana Zemtsov, Coraline Groen, Marion Dumeige, Jeroen 
Dupont, Richard Egarr, leden van het Residentie Orkest en last but not least; het Franse pianoduo 
Arthur Ancelle & Ludmila Berlinskaya. In totaal treden ruim dertig (inter)nationale musici op in de 
Nieuwe Kerk. 
 
Het festival prikkelt de luisteraar door geliefde én minder bekende werken van Saint-Saëns te 
combineren met werken van componisten die hem bewonderen, of navolgden; Gabriel Fauré, Mel 
Bonis, Augusta Holmès, Eugène Ysaÿe, Cécile Chaminade en César Franck. 
 
Voor het volledig programma & tickets (vanaf 4 juni 2021): www.februarifestival.nl 
 
Februari Festival is een activiteit van de Stichting Amare. 
 
Partners: Residentie Orkest en mediapartner NTR NPO Radio 4.  
 
Niet voor publicatie: 
Algemene informatie: Corné Ran + 31 070 88 00 375 / cran@amare.nl 
 
Contact voor pers: Marjolein van Ruiten +31 (0)6 200 62 844 / PR@marjoleinvanruiten.com 
Persfoto: Simone Lamsma, naam Otto van den Toorn 
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