SoWhat familieconcerten weer van start!
SoWhat speelt komend seizoen weer 9 spiksplinternieuwe
programma’s in het Zonnehuis in Amsterdam Noord.
Van september 2018 tot mei 2019 verzorgt SoWhat een gevarieerd
programma met negen unieke concerten voor kinderen van 1 tot 99
jaar. Ouders, grootouders, tantes, ooms, de buren, iedereen is welkom! Een concert duurt
een uur, waarin van alles aan bod komt: klappen, dansen, spelen, zingen, luisteren, klassieke
muziek, jazz, voorlezen... en het allerleukste is dat kinderen mogen meedoen.
SoWhat speelt elke laatste zondag van de maand in Het Zonnehuis om 11 uur ‘s ochtends.
Dit monumentale Amsterdamse School-theater aan het Zonneplein in Amsterdam Noord kent
een toegankelijke programmering en wil zoveel mogelijk Noorderlingen naar het theater
trekken.
Op 30 september opent SoWhat het seizoen met het programma ’Aan de Amsterdamse
Grachten’, een ouderwetsch Nederlandsch programma met een lach en een traan, de
Oudefietsenblues en de Klompendans, varen over het IJ, een smartlap, een potje stampen en
een Artisbezoek. Met muziek van Johnny Jordaan, Sweelinck, Wim Sonneveld, The Beatles,
Manke Nelis e.a. Voorafgaand aan dit concert bieden drie leden van SoWhat gratis
workshops aan op woensdag 26 september om 14:30u en om 15:30u in Stadstipi aan het
Zonneplein 10A. Let op: wel aanmelden, want vol=vol! Deelnemende kinderen mogen
optreden tijdens het eerste concert. Meer info en aanmelden:
www.sowhatkinderconcerten.nl/aanmelden
De complete speellijst en meer info vind je op www.sowhatkinderconcerten.nl/agenda.
Bezetting (v.l.n.r.)
Cyrille van Poucke, trompet
Matthias Konrad, trombone
Mariël van den Bos, fluiten
Erik Winkelmann, contrabas

Locatie Het Zonnehuis, Zonneplein 29, 1033 EJ Amsterdam
Toegang € 7,50 | € 5,- voor kinderen | Aanvang 11:00 uur
Kaartverkoop www.sowhatkinderconcerten.nl/tickets | Aan de deur
Web http://www.sowhatkinderconcerten.nl | facebook.com/sowhatkinderconcert
Pers www.sowhatkinderconcerten.nl/pers

Stichting SoWhat | Matthias Konrad | 06-24860065

Speellijst SoWhat familieconcerten
Het Zonnehuis seizoen 2018 - 2019

30 september 2018 – Aan de Amsterdamse grachten
Een ouderwetsch Nederlandsch programma met een lach en een traan, de Grachtengordelblues en de
Klompendans, varen over het IJ, een smartlap, een potje stampen en een Artis bezoek. Met muziek van

Johnny Jordaan, Sweelinck, Wim Sonneveld, The Beatles, Manke Nelis e.a.
Link: http://www.sowhatkinderconcerten.nl/aan-de-amsterdamse-grachten.html

28 oktober 2018 – Op een onbewoond eiland
Maak kennis met een droevige walvis, een dronken matroos, een gigantische octopus en reis mee met
onderzeeboot naar Atlantis. Zwaai maar met je onderbroek. Met muziek van o.a.Debussy, Belafonte,

H.Bannink en Britten
Link: http://www.sowhatkinderconcerten.nl/op-een-onberwoond-eiland.html

25 november 2018 – Tralalali Tiralalala een Spanje-Sint-Special
Paella voor Piet, gepeperde noten, Piet´s groove, Sint´s move en componeren met pepernoten. De
bisschop valt in de wijn! Met muziek van Rodrigo, Schumann, Bizet e.a.

Link: http://www.sowhatkinderconcerten.nl/tralalali-tiralalala.html
6 januari 2019 – Klap op de vuurpijl
Gezamenlijk luiden we 2018 uit! Een feestelijk familieconcert in winterse sferen met een workshop
vuurwerk, een Magisch Slotritueel, een midwinterhoorn, bellenblazen en meer. SoWhat speelt dat de
vonken ervan af spatten! Met hemelse muziek van o.a. Johan Sebastian Bach, John Williams,

Shostakovich en Frank Sinatra
Link: http://www.sowhatkinderconcerten.nl/klap-op-de-vuurpijl.html

27 januari 2019 – Carnaval in Venetië
Feestelijke klanken, toeters, bellen en maskers, smakelijke composities en maffiose verkleedpraktijken.
Dansen, spelen, genieten; meedoen! Muziek van Nino Rota, Verdi, Vivaldi, Art Pepper en de première

van de Cannelonely blues
Link: http://www.sowhatkinderconcerten.nl/carnaval-in-venetie.html

24 februari 2019 – Jodelahitiiiii!
Ga mee de berg op met de Tiroler Jodellift en snowboard keihard naar beneden op klanken van
Dollar Brand! Luister naar The Sound of Music, doe mee met een workshop Schuhplattler, zing als een
Zwitsers klokje, volg een bergmeditatie en meer. Met muziek van o.a.: Mozart, Tschaikowski, Miles

Davis en Clifford & James Brownie
Link: http://www.sowhatkinderconcerten.nl/jodelahitiiii.html

31 maart 2019 – Tour de France
Olalala!! Hoe klinkt de Franse Musette op de Eiffeltoren? Dans de can-can met ons mee, droom van
l’amour, zapp door Ravel’s Bolero, ontmoet het koffiemonster Balzac en de tragische dirigent Lully. Met

muziek van Debussy, Lully, Ella Fitzgerald, Legrand, Charpentier en 50’s jazzmusici
Link: http://www.sowhatkinderconcerten.nl/tour-de-france.html

28 april 2019 – Transsylvanië Express
Stap in als je durft want in Transsylvanië is het niet pluis. Doe de DraculaDans, ontmoet een muzikale
spin, een gemene heks en een gnoom en maak heeele vieze soep. Met muziek van o.a. Coppola,

Mussorgsky en Dolfje Weerwolfje!
Link: http://www.sowhatkinderconcerten.nl/transsylvanie-express.html

26 mei 2019 – Het wilde Westen
We nemen de A-trein naar Harlem, swingen in Central Park, maken kennis met het Vrijheidsbeeld met
de lamme arm, eten al dansend Brownies en vieren met zijn allen Thanksgiving. O ja, en we bezoeken
natuurlijk het Wilde Westen! Met muziek van de Duke, Morricone, Charles Ives, katoen-plukkers en van

vele verdrietige blues-muzikanten
Link: http://www.sowhatkinderconcerten.nl/het-wilde-westen.html

