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Wat Kunstconcert
Wanneer zondag 7 april van 15:00 - 17:00 uur, 

inloop vanaf 14:30 uur
Waar Burgemeester Sweenslaan 7
  2262 bn  Leidschendam
Entree 10 euro

Het tweede Kunstconcert bij Yellow Fellow 
is een cross-over tussen de mucisi Adélaïde 
Rouyer (zang) en Cathelijne Noorland (piano) 
en de kunstwerken van Frans Franssen. 
Filosoof Jacob Voorthuis geeft een toelichting 
op het kijken naar de kunstwerken. Zo 
ontstaat een kruisbestuiving van muziek, taal 
en beeld waarbij kijken en luisteren elkaar 
versterken. 

Adélaïde Rouyer studeerde klassieke zang aan 
de conservatoria van Amsterdam en Utrecht. 
In 2010 rondde ze haar master-studie af 
op het Utrechts Conservatorium. Adélaïde 
vertolkte o.a. de rol van Miss Todd in The old 
maid and the thief van Menotti en onlangs 
de rollen van ‘le loup’ en ‘la soeur ainée’ in Les 
Malheurs d’Orphée van Darius Milhaud, o.l.v. 
Jan Latham-Koening in Mexico city.

Cathelijne Noorland (1983) studeerde aan 
het Conservatorium te Enschede en het 
Conservatorium van Amsterdam. Cathelijne 
won verschillende prijzen voor zowel solo- als 
ensemblespel, concerteert in binnen- en 
buitenland en is regelmatig te horen op radio 
en tv. Sinds oktober 2007 is Cathelijne één 
van de pianisten/presentatoren van de Classic 
Express. Ze is als correpetitor werkzaam aan 
het Conservatorium van Amsterdam en als 
programmeur aan Muzenforum Bloemendaal.

Frans Franssen (1959) studeerde aan de 
Academie voor Beeldende Vorming te 
Tilburg en woont en werkt in Eindhoven. 
Zijn werk is divers in beeldtaal, kleur, vorm 
en materiaalgebruik en nodigt daardoor uit 
tot kijken en tot denken. Door te kijken met 
de ogen van kunstenaars kunnen we onze 
vertrouwde wereld in een nieuw licht zien en 
ontdekkingen doen.

Vanaf 14 april is het werk van de 
Amerikaanse kunstenaar William Manning 
te zien in combinatie met het werk van de 
Nederlandse beeldhouwer Lon Pennock.

Meer over de activiteiten en de actuele  
programmering vindt u op  
www.yellow-fellow.com. 
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