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▪ Muziek speelt een belangrĳke rol bĳ het 
vertellen van het filmverhaal. Het versterkt de 
sfeer en emotie. Filmmuziek schakeert of 
benadrukt de wisselende momenten in het 
verhaal

▪ CineMusic brengt een ode aan alle epische 
filmmuziek van de afgelopen decennia. 
The CineMusic Experience is een meeslepende 
show waarin live filmmuziek, originele 
filmfragmenten en lichtshow bij elkaar komen

▪ Na een succesvolle start in kerken en culturele 
centra is The CineMusic Experience in 2023 
ook te zien in de Nederlandse theaters
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TRAILER
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https://cinemusic.nl/wp-content/uploads/2023/01/CineMusic_Promo_2023.mp4


WAT WIJ BIEDEN
▪ CineMusic biedt concertshows voor 

een breed publiek: filmmuziek live 

uitgevoerd in combinatie met originele 

filmfragmenten. Presentatie door 

filmjournalist René Mioch.

▪ Het beleven van films op groot 

filmdoek met een live filmorkest is een 

unieke ervaring, die iedereen in zĳn of 

haar leven minimaal één keer zou 

moeten meemaken.
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ACHTERGROND
CineMusic is een idee van ondernemer John van der Sluijs en 
pianist Ruud Luttikhuizen. Eind 2019 hebben zij het initiatief 
genomen om een professioneel orkest op te richten dat 
bekende filmmuziek live speelt in combinatie met originele 
filmbeelden op een megagroot scherm. 

Dirigent Henk Ummels, violiste Hester van der Vlugt, pianist 
Ruud Luttikhuizen en saxofonist Sebastian Ohm zijn nauw 
betrokken bij de samenstelling van het orkest en de muzikale 
uitvoering. De artistieke leiding van de concertshow is in handen 
van Stef Heijnen-Bakker. Gespecialiseerde bedrijven zorgen 
voor licht, geluid en beeld. John van der Sluijs en Paul van der 
Veer tekenen voor de eindproductie.
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WAT CINEMUSIC UNIEK MAAKT
▪ Creëren van een totaalbeleving voor een breed 

publiek door live filmmuziek, originele 
filmfragmenten op groot filmdoek, 
geluidseffecten en wervelende lichtshow

▪ Toepassing van synchronisatie-technieken 
waardoor de muziek op het juiste moment 
harmonieert met de filmbeelden, waardoor de 
emotie maximaal tot leven komt 

▪ Een breed en afwisselend repertoire van 25 
filmnummers van onder meer Hans Zimmer, John 
Williams, Ennio Morricone en John Barry

▪ Een professioneel, internationaal, 36-koppig 
orkest van strijkers, blazers & ritmesectie onder 
leiding van een ervaren dirigent

▪ Presentatie in handen van filmjournalist René 
Mioch

▪ Spelend in een breed spectrum van locaties, zoals 
theaters, kerken, culturele centra en op pleinen in 
de regio 

▪ De beleving van The CineMusic Experience start 
met de promotionele inzet van filmcharacters in 
speelsteden

▪ Innovatieve samenwerking met conservatoria en 
het bieden van een podium voor talentvolle 
musici
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BEZOEKERS IN 2022: NAGENOEG OVERAL UITVERKOCHT
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REACTIES VAN HET PUBLIEK
▪ Het publiek dat The 

CineMusic Tour 2022 

bijwoonde waardeerde 

de concertshows 

bijzonder goed

▪ Men is zeer bereid om 

de TCE aan te bevelen 

▪ De NPS-score komt uit 

op een 9,1!

Steekproef: n=444
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17% 18% 17% 12%

79% 82% 81% 86%

Enkhuizen Zaandam Alkmaar Velsen

Waardering voor de concertshow
Zeer tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer ontevreden

Weet niet

14% 9% 15% 8%

81% 87% 81% 86%

Enkhuizen Zaandam Alkmaar Velsen

Aanbeveling aan vrienden en familie (NPS:9,1)
Zeer waarschijnlijk

Waarschijnlijk

Neutraal

Onwaarschijnlijk

Zeer onwaarschijnlijk

Weet niet
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NHD Zaanstreek 25/11/2022

NHD Alkmaarsche Courant 08/12/2022

Rodi Media 8/12/2022

Interview bezoeker 
Eva Rijs NSVJ 
8/12/2022

Interview  René Mioch & June
June tot Twaalf  
Radio Noord Holland 2/12/2022

Noordhollands Dagblad totale oplage 10/11/2022

“Geweldige, ontroerende en meeslepende 
ervaring waar nu eens de muziek meer op de 
voorgrond staat dan het beeld wat er bij hoort!”

“We hebben genoten van een fantastisch orkest 
en prachtige filmbeelden. We hadden 
vergelijkingsmateriaal want we zijn een paar 
weken geleden naar Ziggo geweest, de nacht vd
filmmuziek. Dat haalt het bij lange na niet met 
wat jullie hebben neergezet, complimenten! Ik 
hoop tot volgend jaar!”

“Geweldige ervaring... prachtige muziek, beelden, 
alles klopte. Volgend jaar weer...!”

Drie van de 385 reacties van het publiek
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https://cinemusic.nl/wp-content/uploads/2023/01/CineMusic-in-Alkmaarsche-Crt-07122022.png
https://cinemusic.nl/wp-content/uploads/2023/01/CineMusic-Orkest-Noordhollands-Dagblad-26-11-2022.jpg
https://cinemusic.nl/wp-content/uploads/2023/01/CineMusic-in-Alkmaarsche-Crt-07122022.png
https://cinemusic.nl/wp-content/uploads/2023/01/CineMusic-Orkest-Noordhollands-Dagblad-26-11-2022.jpg
https://www.rodi.nl/alkmaar/321736/muziek-uit-filmklassiekers-brengt-grote-kerk-in-vervoering
https://www.rodi.nl/alkmaar/321736/muziek-uit-filmklassiekers-brengt-grote-kerk-in-vervoering
https://cinemusic.nl/wp-content/uploads/2023/01/Radio-interview-Rene-Mioch-Radio-Noord-Holland-2-dec-2022.mp3
https://cinemusic.nl/wp-content/uploads/2023/01/Interview-bezoeker-Alkmaar-07122022-Eva-Rijs-NVSJ.wav
https://cinemusic.nl/wp-content/uploads/2023/01/Interview-bezoeker-Alkmaar-07122022-Eva-Rijs-NVSJ.wav
https://cinemusic.nl/wp-content/uploads/2023/01/Radio-interview-Rene-Mioch-Radio-Noord-Holland-2-dec-2022.mp3
https://cinemusic.nl/wp-content/uploads/2023/01/CineMusic-Orkest-Noordhollands-Dagblad-10-11-2022.jpg
https://cinemusic.nl/wp-content/uploads/2023/01/CineMusic-Orkest-Noordhollands-Dagblad-10-11-2022.jpg


PRESENTATIE DOOR RENÉ MIOCH
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▪ De concertshow wordt gepresenteerd door 

niemand minder dan filmjournalist René Mioch

▪ Mioch is als filmjournalist bekend geworden door 

zijn programma Films en Sterren waarin grote 

filmsterren als Tom Cruise, Sharon Stone en 

Johnny Depp interviewde, maar hij ging ook in 

gesprek ging met wereldberoemde componisten 

als Hans Zimmer en John Williams

▪ De kennis van Mioch over films en zijn interviews 

met de vele filmacteurs, regisseurs en 

componisten van filmmuziek zijn integraal 

onderdeel van onze show



HET CINEMUSIC ORKEST

Sebastian Ohm
Sectieleider Blazers

Ruud Luttikhuizen
Sectieleider Ritmesectie

Henk Ummels 
Dirigent

Hester van der Vlugt
Concertmeester
Sectieleider Strijkers
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HET CINEMUSIC ORKEST

14



REPERTOIRE SEIZOEN 2023-2024
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PROMOTIE & PR
Landelijk

Wij zorgen voor PR in lande-
lijke nieuws en theatermedia, 
zoals TV, radio en print. Online 
en offline.

Via onze website en sociale 
media promoten wij nieuws en 
ontwikkelingen over de tour 
van The CineMusic Experience

Voor theater

Wij stellen creaties en content 
beschikbaar, zoals 
persberichten, nieuwsupdates, 
foto- en videomateriaal en 
creaties voor 
reclamecampagnes

Speciaal: 
Film characters

In het seizoen ‘23/’24 kunnen 
filmcharacters actief ingezet 
worden om de promotie in 
speelsteden onderscheidend 
te ondersteunen. Neem 
hiervoor contact met ons op

Klik hier
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mailto:info@cinemusic.nl?subject=Promotie%20characters%20CIneMusic%20Theatertour
https://www.facebook.com/cinemusicnl
https://www.instagram.com/the_cinemusic_experience/
https://www.tiktok.com/@the_cinemusic_experience
https://www.youtube.com/@cinemusic2520
https://www.linkedin.com/company/87138491/admin/
http://www.cinemusic.nl/promotiemateriaal


IN SAMENWERKING MET THEATER: FEEDBACK
• Publiek

• Waardering van The CineMusic Experience

• Aanbeveling aan familie, vrienden en collega’s

• Alles wat men wil delen

• Theater & CineMusic
• Techniek

• Artistiek

• Organisatie

17



TECHNISCHE RIDER

Klik hier
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http://www.cinemusic.nl/technischerider
http://www.cinemusic.nl/technischerider


CONTACT

BOEKINGEN

George Visser Productions BV

info@gvproductions.nl

+ 31 (0)70 346 56 57

MEER INFORMATIE
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CineMusic Productions BV

Paul van der Veer

info@cinemusic.nl

+ 31 (0)6 21 55 01 83

mailto:info@gvproductions.nl
mailto:info@cinemusic.nl
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