
Stichting SoWhat | Mariël van den Bos | 06-49691907 

 
 
 
 

 
 
 

 

NIEUWE SOWHAT FAMILIECONCERTEN IN HET ZONNEHUIS! 

Tot 28 mei 2023 speelt SoWhat elke laatste zondag van de maand het 
dak van het Zonnehuis eraf! De verrassende familieconcerten 
gespeeld door topmusici zijn een feestje voor jong en oud. 

Tot en met juni 2022 speelt SoWhat elke laatste zondag van de maand om 11.00 uur in 
het Zonnehuis. Negen spliksplinternieuwe programma’s met een eigen thema. Voor alle 
kinderen van 1 tot 92 jaar! 

Ouders, grootouders, die leuke oppas, ooms, de buren, iedereen is welkom! Elk concert 
duurt een uur, waarin van alles aan bod komt: klassieke muziek, jazz, dansen, spelen, 
zingen en klappen, luisteren, voorlezen... en het allerleukste is dat iedereen mag 
meedoen. 

De locatie is ook een feestje: Het Zonnehuis is een monumentaal Amsterdamse School-
theater aan het Zonneplein in Amsterdam Noord met een toegankelijke programmering 
waarmee het zoveel mogelijk Noorderlingen en andere Amsterdammers naar het theater 
wil trekken. 

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 / Downloads  www.sowhatkinderconcerten.nl/pers 
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SoWhat familieconcerten 
speellijst seizoen 2022 – 2023 Het Zonnehuis  
 
 
25 september 2022 Groot Pretconcert  

Het nieuwe SoWhat seizoen gaat weer van start met vrolijke feestmuziek, 
dijenkletsers, partyhits en de polonaise. Zet je feestneus maar vast op! 
 

30 oktober 2022 Koning Trolledrol slaat op hol 
Een sprookjesachtig concert met lieve heksen, reuze gnomen, maffe kabouters, gekke 
elfjes en veel magie. Laat je betoveren! 
 

27 november 2022 Pakjespiet is Kierewiet! 
Piet valt van het dak (doe je mee?) en Sint swingt dat het een lieve lust is.  
Inclusief een flitscursus componeren met pepernoten. 
 

6 januari 2023 Van Oerknal tot Slotakkoord 
Een feestelijk Familieconcert met vuurwerkmuziek, een midwinterhoorn, een 
oliebollenwals en een daverend Slotakkoord om vrolijk het nieuwe jaar in te gaan. 
 

29 januari 2023 Vlieg mee naar de maan 
Trek maar een extra wolletje aan, want we gaan op een intergalactische reis. Leer de 
moondance met Erik en de grootste ster ben je zelf! Is de maan nou van kaas 
gemaakt? 
 

26 februari 2023 Snertconcert 
Alles loopt in de soep en het ensemble maakt er een potje van… Wat staat er verder 
op het menu in de Keuken van SoWhat? Hemelse modder klanken, pralinerende 
trompetten, koek en zopie, en nog veel meer lekkers. 
 

26 maart 2023 Tokkie en de Tijdmasjien  
Een beestachtig programma van formaat met getik en getok, gesis en gekrijs, gebrul, 
gekwaak en getjilp. Met in de hoofdrol ons charmante kipje Tokkie! 
 

30 april 2023 Donder en bliksem! 
Wat zit er toch in dat geheimzinnige koffertje? Het dondert, het bliksemt en er komen 
onverklaarbare zaken uit, en van wie is het eigenlijk? 
 

28 mei 2023 Hieperdepiep!  
We trakteren op feestelijke klanken, smakelijke composities, toeters, bellen en 
slingers. Een vrolijk programma voor iedereen die ook wel eens jarig is. 
 

 
SoWhat speelt composities van Purcell, Rossini, Strawinsky, Brahms, Bach, Beethoven, 
Stevie Wonder, Sjostakovitsj, Händel, Haydn, Jaco Pastorius, James Brown, Gustav 
Mahler, Camille Saint Saens, Maurice Ravel, Miles Davis en vele anderen. In elk concert 
wordt een mooie mix van klassiek, jazz, pop en worldmuziek toegepast. 


