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PERSBERICHT
28 februari 2017
Muziekopleidingen organiseren festival Hemelbestormers

Muziektalenten Rijn IJssel op podium Tivoli
De Arnhemse band Natives Of The Crooked Cage en DJ Karixon treden zondag 5
maart op tijdens de eerste editie van festival Hemelbestormers. Het festival in
TivoliVredenburg in Utrecht is een initiatief van Rijn IJssel en negen andere
muziekopleidingen van Nederland. Muziektalenten krijgen met dit festival de kans
om zich te presenteren aan een groot publiek. De leden van de Arnhemse band en
Karixon zijn afkomstig van de muziekopleiding van Rijn IJssel.
Tien muziekopleidingen
De tien muziekopleidingen die met dit festival voor het eerst hun krachten hebben gebundeld,
zijn: Albeda College, AMP Rotterdam, Conservatorium Haarlem, Conservatorium van
Amsterdam, Herman Brood Academie, Nederlandse Pop Academie, Noorderpoort, Rijn IJssel
Muziek, Podium Academie ROC Twente, PACT Amsterdam (ROC van Amsterdam) en
Rockacademie Tilburg.
Doorbraak
De afgelopen jaren breken steeds meer acts, afgestudeerd van één van de muziekopleidingen
door in het popcircuit. Zo begon Mister and Mississippi als een schoolproject van Herman Brood
Academie en studeerde Jett Rebel aan het Conservatorium van Amsterdam.
HEMELBESTORMERS
Zondag 5 maart 2017
TivoliVredenburg, Utrecht
Tijd:

17.30 uur – 22.30 uur

Entree:

5 euro (excl. servicekosten)

Kaartverkoop via

http://tiv.re/Hemelbestormers5maart

Meer informatie





Karin Jansen, manager Marketing & Communicatie Rijn IJssel: 06 28 55 73 91 of Leo Smid, persvoorlichter: 06
43 56 08 40.
Voor meer informatie: http://tiv.re/Hemelbestormers5maart
Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond
Arnhem. In nauwe samenwerking met andere scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en gemeenten
geeft Rijn IJssel vorm aan het onderwijs van circa 13.000 studenten. Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs:
toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke, beroepsechte leeromgeving biedt met flexibele leerroutes,
mogelijkheden tot excelleren, versnellen of verbreden, intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige
bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar voor een vervolgstudie om op de arbeidsmarkt aan de
slag te gaan.

