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Het KinderMuziekFestival
maken
is leuk!
doe
ook mee
& schrijf
je in!

Het KinderMuziekFestival
wordt georganiseerd door
Stichting Kindermuziek Nederland SKN

Het doel van de stichting is
het bevorderen van de ontwikkeling van professionele
muziek met kwaliteit voor
de jeugd in de breedste zin
van het woord.
Dit geeft de stichting gestalte
door het:
>Organiseren
>
van evenementen, festivals, voorstellingen

en concerten,
>uitgeven
>
van audio-, papieren- en digitale producties,
>ontwikkelen
>
van educatieve
projecten, uitgaven lesmateriaal t.b.v. het onderwijs,
>ondersteunen
>
van de muzikale kennis t.b.v. leerkrachten in opleiding of reeds
werkzaam als zodanig in
het basis- en voortgezet
onderwijs,
>stimuleren
>
en ontwikkelen
projecten t.b.v. de beoefening van muziek en -instrumenten door de jeugd,
>samenwerken
>
met organisaties met gelijke doelstellingen.

HET KINDERMUZIEKFESTIVAL WORDT
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR
sussen vanaf september

leuterlessen
nismakingscursussen voor
/m 12 jaar
menspelen in een band of orkest

cursusoverzicht & aanmelden
muziekschoolamsterdam.nl
of scan de code

kindermuziekfestival 2018

Wie, wat, waar?
telefoon kantoortijden
072-5894429
Mail
info@stichtingkindermuziek.nl
Postadres
Postbus 13, 1860 AA Bergen
KvK nummer
68165455
Bankrekening
NL93 RABO 0316 9657 66
(donaties zijn altijd welkom!)
BESTUUR
voorzitter
Jochum Pasteuning
penningmeester
Johanna Bregman-Kooima
secretaris
Saskia Vroom
bestuurslid
Lydia Tierolf-Brand
bestuurslid
Willem van Weeghel
De bestuursleden van de
stichting ontvangen geen
enkele vergoeding voor het
uitvoeren van hun werkzaamheden.
FESTIVALORGANISATIE:
zakelijke en artistieke
leiding
Herman Link

Colofon
artistieke leiding en programmering
Rita Iny
productie secretariaat en
acquisitie fondsen
Agnes Audier
locatiemanager
Mark Kuipers
site, teksten en sociale
netwerken
Maya Link
site, teksten, acquisitie en
redactie
Jasmijn Snoijink
vrijwilligerscoördinatie
Marjon de Souza
troubleshooters en kassateam
Tycho Hellinga en Jonah
Link
decoratie
Anna Aarts
publieksonderzoek
Eva Saal
catering medewerkers
Willem van Weeghel en Ping
Brouwers
techniek
Woody Kilibarda, Natasja
Giebels, Pim v/d Ploeg, Jeske
de Blauw & Cor Dekker
bordjesman
Sjoerd Kaandorp
coördinatie Ruigoord
Minke Marsiglia

Redactie
Jasmijn Snoijink, Maya Link
Vormgeving
SproetS
Voorkant en posterbeeld
Lianne Oost
Drukwerk
NDC Grafisch Bedrijf

Van Klezmer tot klassiek,
van Nederland tot
alle windstreken, van
sprookjesachtige liedjes tot
muzikale griezelverhalen.
www.kindermuziek.com

Het KinderMuziekFestival gaat
niet naar de kinderen toe om ze
voor de zoveelste keer te geven
wat ze toch al kennen
maar trekt ze van hun stoeltjes
en neemt ze mee op een
groot avontuur,
de wijdste wereld in
die van de muziek.
Sjoerd Kuyper

advertentie

MUSEUM
KRANENBURGH
MUSEUM KRANENBURGH
HOFLAAN 26
1861 CR BERGEN NH
WWW.KRANENBURGH.NL

MUSEUM KRANENBURGH
OPEN

HOFLAAN
DI - ZO 11.00
- 17.0026UUR
1861 3CRJUNI
BERGEN
T/M 30NHSEPT
WWW.KRANENBURGH.NL
DI - ZO 10.00 - 17.00 UUR

OPEN

DI - ZO 11.00 - 17.00 UUR
VAN 18 T/M 24 SEPT
DI - ZO 10.00 - 17.00 UUR

FOTO E. SELEGER
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Gefeliciteerd met je verjaardag dit jaar!

WELKOM OP HET ALLERLEUKSTE PARTIJTJE VAN DE LAGE LANDEN!
wies

Gefeliciteerd! Vandaag is
jouw dag. Doe ermee wat je
wil. Alles kan en alles mag!
Dit jaar is super bijzonder,
want we zijn weer allemaal
jarig! Vandaar dat we een
joekel van een verjaardagspartij hebben georganiseerd,
speciaal voor jou. En voor
Samba Salad, die dit jaar
40 wordt (lees hierover op
pagina 5), voor Ruigoord dat
45 jaar als culturele vrijhaven
bestaat (pag ..), voor Museum
Kranenburgh, die dit jaar
25 jaar wordt (pag. 7), voor
het KinderMuziekFestival
dat drie jaar bestaat en voor
alle andere leuke mensen en
plekken die dit jaar weer jarig
zijn. Wat een feest, hoera!

maya

kranenburgh
kranenburgh

ruigoord

ruigoord

Podiumbeest en bellenblaaswonder

Zangeres van de liefde en
openpodium meesteres

paul
jochum
kranenburgh

ruigoord

Acteur, trainer en meesterfantast
wijnand

Voorzittende
verhalenverteller
michael

Ruigoords
gast en vrije
Salondirecteur

kranenburgh
ruigoord

Voel je extra
jarig en laat je
toezingen en
bejubelen in de
verjaardagsstoel.
Doe de festivalspeurtocht, kijk,
luister en dans
bij alle optredens
en muzikale voorstellingen. Voetjes van de vloer
in de zwier, zwaai,
zweefmolen! Met de
KinderMuziekFestival strippenkaart kun
je je laten schminken,
toffe workshops doen

Hou je ook zo van taart?

foto

Jennifer Haak

en als je honger of
dorst gekregen hebt
iets halen bij Kindercafé-restaurant
Limonade. Koop
één keer een beker
en drink de rest
van de dag gratis
limonade!
En als je het even
niet meer weet,
zoek dan één
van onze super
lieve, grappige en te gekke
gastdames of
-heren op.

ruigoord

advertentie

JOB (13)
EN TIM (11)

Kindercafé-restaurant Limonade! is drie jaar!
“Als je dorst hebt, dan drink
je limonade. Zoveel je wilt.”
Drie jaar geleden stonden
ze voor het eerst in Ruigoord op het Landjuweel.
Direct tegenover de groen
gele Why Not Circustent:
Kindercafé-restaurant Limonade. Het café-restaurant
speciaal voor de kleine mens.
Met een groente en fruitbar,
fantosties, pannenkoeken,
popcorn en natuurlijk het
limonade-altaar waar je de
hele dag gratis limonade
kunt drinken. De hele dag
geopend voor hongerige wolven en dorstige lessers.
Limonade is het huisrestaurant van het KinderMuziekFestival. Je kunt er op twee
manieren betalen: met contant geld of met je Limonade

Onze grote mooie anansi
verhalenverteller

ZOEKEN
IEDER EEN
PLEEGOUDER
DIE OOK
VAN MUZIEK
HOUDT
(OM DE WEEK 1 NACHT,
BERGEN E.O.)

strippenkaart. Heel handig,
want dan hoef je niet met
geld rond te lopen. En het
geld komt het festival ten
goede, dus je steunt gelijk
de gezellige groep muzikale
harde werkers die het festival mogelijk maken.
We proberen iedereen altijd
zo snel mogelijk te helpen,
maar als er een rij is, dan

mogen kinderen altijd voor.
w e b http://sproets.nl/limonade

WWW.PLEEGZORGPARLAN.NL

4
kindermuziekfestival 2018

Als je jarig bent eet je pannenkoeken!

Kranenburgh Cultuurcoaches
brengen kunst in de klas

De leukste winkel voor je
verjaardagsboodschappen
is misschien wel de ambachtelijke Korenmolen ‘t
Roode Hert in Alkmaar. De
molen wordt beheerd door
Fermento, behorend bij de
Raphaëlstichting. In de Grutterij naast de molen werkt
Wendy, die dit jaar 20 wordt.

wordt er voor je gezongen
en mag je trakteren. Mijn
allerleukste verjaardag ooit
was toen ik 18 werd. Mijn hele
familie kwam op bezoek. En
mijn mooiste cadeau? Even
denken. De paars witte fiets
die ik kreeg toen ik 17 werd.
Het leukste verjaardagslied
vind ik ‘Lang zal ze leven’.“

“Ik werk hier nu twee jaar
en vind eigenlijk alles wel
leuk om te doen hier. Als je
jarig bent op een werkdag,

“‘t Roode Hert stamt al uit
1610, toen er een oliemolen
op deze plek gebouwd werd.
Die is later afgebrand. De

Zin om net zo te kunnen
zingen als Adele? Altijd al
willen weten hoe je een tekening maakt die klopt?
Eigen kunstwerken maken
met klei en gekke materialen? Dat leer je bij de creatieve cursussen van de Kranenburgh Cultuurcoaches.
De Kranenburgh Cultuurcoaches werken wekelijks op
de basisscholen in Bergen,
Egmond, Schoorl en Groet.
Een cultuurcoach is een
kunstenaar of kunstdocent
die in de klas werkt vanuit het eigen vak: animatie,
beeldend, dans, theater en
muziek. Na schooltijd geeft
de cultuurcoach verdiepende
lessen. Drie keer per jaar, acht
weken lang kunnen kinderen

MET PANNENKOEKENMEEL VAN ‘T ROODE HERT

huidige korenmolen staat
sinds 1925 op deze plek, maar
is gebouwd in 1748. Het meel
dat we hier malen, verkopen we in de grutterij. Daar
verkopen we ook allerlei ingrediënten en producten die
lekker zijn op je verjaardag:
appeltaart, chocoladecake,
Jan Hagel, oud Hollandse
snoepjes en koekjes.”
l o cat i e Frieseweg 102 | 1823 CG Alkmaar
w e b www.fermento.nl

De pannenkoeken in Kindercafé-restaurant Limonade zijn gebakken met pannenkoekenmeel van onze sponsor ‘t Roode Hert en met melk van sponsor Kaasboerderij de
Franschman, die ook de boerenkaas levert voor onze onvolprezen fantosties.

Fantostische kaas van Boerderij de Franschman
Met melk van koeien die
grazen op een van de mooiste
weiden van Nederland (de
Philistijnse polder aan de
duinrand van de Heerlijkheid Bergen) maken Klaas,
Katrien en hun zoon Bart
de lekkerste boerenkazen.
Drie ochtenden in de week
wordt er 150 kilo kaas ge-

maakt uit 1500 liter melk,
direct nadat Klaas de koeien
gemolken heeft. De melk
is dan nog warm, wat het
verschil maakt tussen boerenkaas en fabriekskaas.
De kazen zijn op vrijdag en
zaterdag te koop vanuit de
opslagruimte waar de kazen
liggen te rijpen. In juli en
augustus is de winkel van

dinsdag tot en met zaterdag
geopend. Een keer kijken
hoe de kaas gemaakt wordt?
Dat kan elke zaterdag van
9:00 tot 10:30 uur. In juli en
augustus ook op donderdag.
l o cat i e Herenweg 5 | 1861 PA Bergen NH
w e b www.kaasvanklaas.nl

creatief aan de slag.
Deze zomer kan je in Museum Kranenburgh ook knutselen in de Studio C Tuinkeet!
In dit familie-atelier in de
beeldentuin kan je zelf aan
de slag, of je kunt er een
workshops volgen. Iedere
zondag van 13.30-15.00 u én
in de zomervakantie ook op
donderdag. Opgeven kan via
educatie@kranenburgh.nl.
De Kranenburgh Cultuurcoaches worden financieel
mogelijk gemaakt door de
gemeente Bergen en georganiseerd door Museum
Kranenburgh.
w e b www.kranenburgh.nl

advertenties

Leesplezier voor elk kind!
Biblionef vindt dat kinderen overal
ter wereld de kans moeten hebben
om te lezen. We helpen wereldwijd
bij de ontwikkeling van kinderen
in achterstandsgebieden, die weinig of geen toegang hebben tot
leesmateriaal.
www.biblionef.nl

advertenties
In de vakantie organiseert Go with the Flo het
sportieve sportspelstrandvakantiekamp met veel
activiteiten zoals: golfsurfen, bodyboarden, tennissen,
mountainbiken, raften, strandjutten en veel meer!

sportspel
strand
vakantie
kamp

zand tussen je tenen en de geur van
het bos, dat is jouw vakantie

DOE JE MEE?

we are blooming
blooming hotel
blooming landgoed Het Hof

Inschrijven doe je via www.gowiththeflo.nl

blooming beach
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interessant interview

Samba Salad is 40 jaar!
Ze waren jonge twintigers,
stapelverliefd en straatarm,
Rita Iny en Herman Link.
Veertig jaar geleden gingen
ze samen op reis door Europa, met niets meer dan hun
instrumenten, verhalen en
een paar honderd gulden.
“En wat voor een reis,” zegt
Rita, “Het leek vaak alsof we
meespeelden in een film.”
Onder de Eiffeltoren gaven
ze hun eerste optreden samen. Dat was het begin van
Samba Salad.
Na hun eerste reis door
Frankrijk en Spanje gingen
ze verder met het maken van
theatervoorstellingen die ze
in Nederland, België, Oostenrijk en Duitsland speelden.
En maakten ze grote reizen
door Afrika en Zuid-Amerika
waar ze zich lieten inspireren door allerlei soorten
wereldmuziek zoals salsa,
samba, flamenco, kaseko en
afrobeat. Ze kregen steeds
meer ervaring in het maken
van muziektheater en het
publiek vond het geweldig.
Muziek speelt een steeds
grotere rol in de voorstellingen van Samba Salad.
Herman: “Ik vind muziek
ook wel de hoogste vorm
van kunst. Het doet zoveel
met ons emotionele zijn.”
Die liefde voor muziek is
dochter Maya Link met de
paplepel ingegeven. “Toen
ik klein was, ging ik altijd
met mijn ouders mee op
tour. Ze richtten voor mij een
hoekje in van het podium, of
ergens tussen de coulissen.
Met mijn eigen spulletjes
om me heen was dat dan
mijn domein. Mijn grootste
vrienden onderweg waren
de twee handpoppen van
mijn vader: Banana Joe en
een rare vogel die Anabella

is nog steeds zo. “Als je in
Spanje komt, dan zie je dat
de Flamenco bij de hele
bevolking in het bloed zit.
Iedereen kent de ritmes, de
dansen. Heel mooi hoe een
muzieksoort mensen zo bij
elkaar kan brengen. Ook
hield ik heel erg van Rock
‘n Roll, een muzieksoort
die bij ons thuis eigenlijk
nooit werd opgezet, maar
waarvan ik altijd het volumeknopje omhoog draai. Ik
word eigenlijk blij van alle
soorten muziek. Dat maakt
het KinderMuziekFestival
ook zo’n feest om te organiseren.”

Met de paplepel ingegoten
heette. Tussen de voorstellingen door, kon ik met ze
in gesprek en beleefden we
de mooiste avonturen. Op
die momenten was ik mijn
vader compleet vergeten:
zijn handen werden echt

foto

die twee poppen.”
Maya: “Toen ik iets ouder
werd, ging ik steeds meer
meedoen op het podium.
Bijvoorbeeld door te dansen
en het publiek te laten zien

Met Samba Salad op het Amsterdam Roots festival

foto

J. Vroom

Samba Salad

welke pasjes ze moesten zetten. Maar als je me in mijn
pubertijd had gezegd dat ik
het podium als werkterrein
zou kiezen, dan had ik je
nooit geloofd. Ik zette me
in die tijd heel erg af tegen
het hele artiestenbestaan en
mijn ouders natuurlijk. Om
daarna regelrecht het nest
in terug te vliegen. Haha!
Anders dan mijn broertje
Jonah hield ik namelijk helemaal niet van school. Ik
leer beter van dingen doen.
En mijn ouders gaven me
de gelegenheid om mee te
doen met Samba Salad. De
eerste voorstelling die we
samen deden gooiden ze me
gelijk in het diepe: ik kreeg
de hoofdrol.”
Als kind hield Maya al heel
veel van Flamenco en dat

Herman: “Het is ontzettend
jammer dat we via de radio
en televisie zo weinig te
horen krijgen van de ongelofelijke verscheidenheid aan
muziek die de wereld rijk is.
En zeker voor kinderen is er
eigenlijk alleen maar rechtdoor huppelmuziek. Daarom
zijn we met onze muzikale
vrienden het KinderMuziekFestival begonnen. Een
wereldreis door de muziek
voor kinderen.”
Dit jaar gaat Samba Salad
op tour met de Big Birthday
Band. Alle leukste liedjes
van de afgelopen decennia
worden gespeeld door een
negenkoppige band met rollende drums, swingende percussie, knetterende gitaren,
stuwende baslijnen, knallende blazers, melodieuze
piano en natuurlijk niemand
minder dan Herman, Rita
en Maya op de voorgrond.
Ze geven het startschot op
het KinderMuziekFestival.
Dat wordt natuurlijk één
groot feest!
w e b sambasalad.nl

Zet je school op stelten!

Posterspeurtocht van Lianne

De artiesten van Samba Salad zijn wekelijks te vinden
op een school in Nederland
met workshops op het gebied
van percussie, zang, dans
en theater uit verschillende
culturen. Hun schoolbreed
project 'School Op Stelten'
(S.O.S.) is ongekend populair.

De prachtige kleurrijke posters van het KinderMuziekFestival worden
gemaakt door Lianne
Oost. Er zijn er inmiddels drie. Ze zijn alle
drie heel groot afgedrukt te vinden op het
festivalterrein. Waar
staan de posters op het
festival? En wat staat
er op dat gekke bordje
ernaast?

Samen met de leerlingen en
leerkrachten stellen zij een
menu samen en werken voor
een dag of soms meerdere
dagen aan een knallende
voorstelling voor elkaar, familie en/of buurtbewoners.
Bijzondere talenten manifesteren zich en verrassende
grenzen worden verlegd.

S.O.S. kan het schooljaar afsluiten of juist beginnen met
thema's zoals integratie of

de opening van een schoolgebouw.
w e b www.mijnschoolswingt.nl

Los het raadsel op en fluister het codewoord in het
oor van één van de medewerkers van Kindercafé-restaurant Limonade en
krijg een leuke verrassing!
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programma

programma

Trapperdetrap & Shishani Vranckx
T

Dynamo Mundi &
the Positive People
H

hijs Borsten, bekend van de concertserie De Uitdaging, nodigt speciaal voor het KinderMuziekFestival
muzikale artiesten uit die weinig ervaring hebben met optreden voor kinderen. Eerder nam hij Neco
Navellas, Lilian Viera, Izaline Callister en Peer de Graaf mee. Dit jaar vraagt hij de Shishani Vranckx koningin van de Namibische muziekscene. Shishani is een kind van drie culturen en haar muziek het resultaat
van een dwaaltocht langs identiteiten. Een talentvolle singer-songwriter, geliefd om haar zwoele en
krachtige stem. Ze groeide op in Nederland maar haar stijl is sterk beïnvloed door de Afro-Amerikaanse
en Afrikaanse muzikale tradities.

g e n r e wereld
l e e f t i j d vanaf 4
l o cat i e Ruigoord zondag en Bergen
w e b www.deuitdaging.org en www.thijsborsten.com

programma

et feest gaat aan! Met het kleurrijke repertoire van deze zeskoppige
brassband kun je gewoonweg niet stil blijven zitten. Blazende Balkan,
New Orleans Second Line, tearjerkers en lekkere up-tempo feeststarters.
Voetjes van de vloer en het dak eraf!

g e n r e balkan, jazz, wereld
l e e f t i j d vanaf 4
l o cat i e Ruigoord zaterdag en Bergen
w e b www.facebook.com/dynamomundi/

programma

programma

Big Birthday Band
SAMBA SALAD &
GASTEN

Alfon Oekie
P

robeer maar eens stil te blijven zitten bij de creatieve hutspot
van dansbare wereldmuziek, folk en alternatieve pop van Alfon
Oekie. Martijn Komen stookt onvermoeibaar het Balkanvuur met
zijn onafscheidelijke accordeon. John Eilert tovert harmonieën met
zijn gitaar en ukelele. Ferme klappen en rake ritmes krijg je voor je
oren van drummer Yoram van de Reep. En dan is er het onnavolgbare snarenwonder Bart Meeuse, die met zijn gigantische contrabas
iedereen de mond snoert met zijn stortbuien van hoge en lage tonen.
Met deze topmuzikanten betovert Friso Vonder als plankenmagiër
het publiek met zijn lyrische en soms opzwepende liedjes die zelden
zonder boodschap zijn.

g e n r e wereld, folk en alternatieve pop
l e e f t i j d vanaf 4
l o cat i e Ruigoord zaterdag en Bergen
w e b www.alfonoekie.nl

Convoi Exceptional
D

eze jongens weten hoe ze een kolkende mensenmassa moeten
creëren. Zwetende dampende energieke improvisatieklanken en
pompende live beats. Vurig en soms juist even een klein moment
van bezinning. Rock en Roll in har(d)t en nieren. De mannen hebben
sinds 2006 op vele podia gespeeld: Paradiso, Oerol, de Parade, Zwarte
Cross, Pinkpop, Wildeburg, Surfana, Into The Woods, enzovoort.
En ook leuk: je kent ze misschien ook van televisie want ze hebben
wat muziekfilmpjes gemaakt voor Sesamstraat.

b a n d Ruben Bolsius, djembe; Dick Ronteltap, sax; Job den Dulk, drums; Jesse den Dulk, bass
g e n r e Rock ‘n Roll
l e e f t i j d alle leeftijden
l o cat i e Ruigoord zondag
w e b www.facebook.com/convoiexceptional

S

amba Salad viert haar 40ste
verjaardag op het festival
met haar Big Birthday Band. Een
‘mestiza’ mix met samba, flamenco, reggae, jazz, pop & salsa
gebracht met humor, poëzie en
oprecht kabaal en veel gevoel
voor zowel het kinder- als het
ouderlijk oor. Het resultaat is
een aanstekelijk en grensverleggend familieprogramma. Nieuw
eigen werk wordt afgewisseld
met een internationaal repertoire. Bigband formatie met
gastspelers.

g e n r e wereldspopconcert
l e e f t i j d alle leeftijden
l o cat i e Ruigoord en Bergen
w e b www.sambasalad.nl
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Ruigoord 45 jaar!
Het was je misschien al opgevallen, maar Ruigoord is een erg bijzondere plek.
Het is deze zomer 45 jaar geleden dat een groep Amsterdamse bevriende
kunstenaars het leegstaande dorpje kraakten. Sindsdien is hier heel veel
gebeurd. Kinderen werden geboren, er werd gezongen en gedanst en grote
festivals georganiseerd. Er werd allerlei soorten kunst gemaakt, en vooral veel
lol getrapt. Toen werd de natuur gekapt en de havenindustrie gebouwd, maar
het dorp mocht blijven. Zo hebben we dat afgesproken met de Burgermeester
van Amsterdam en de haven. Ruigoord is tijdens haar bestaan altijd bedreigd
door de industrie om het dorp heen. De haven zou namelijk maar wat graag
ook op dit stukje land willen bouwen. In Ruigoord vinden we dat muziek, kunst,
humor, poëzie en natuur belangrijk zijn en zo laten we dat nog steeds aan de
wereld zien.

Atelier d’Escargot

Silent Disco
Draaimolen

Markt

Atelier Roos
Klankspeeltuin

Grandpiano

Kindercafé-restaurant Limonade
Inschrijven
workshops

Salon

Schminck

EHBO

Hoofdpodium

Vindingrijk

Kerk van Ruigoord

Atelier Ruben >

< Toiletten

Sprookjeswoonwagen

Dansende schilderijen

INFO

Kinderpodium

RUIGOORD

Uitgang >

SproetS 2018
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Studio C

Kindercafé-restaurant Limonade

Workshops

Sprookjeswoonwagen

Geheime paadje naar Bospodium >

Crèperie
Zaalpodium

Niet in de vijver plassen!

Tuinpodium
Speelveld

Inschrijven workshops

Klankspeeltuin

INFO - EHBO

Kranenburgh is jarig!
In 2018 bestaat het museum 25 jaar, en is het bovendien vijf jaar geleden dat Kranenburgh met een eigentijdse museumvleugel hernieuwd
openging voor het publiek. Als dat geen reden is voor een feestje.
Gedurende het hele jaar blikt het museum terug en vooruit net een
speciaal programma. Begin dit jaar werd een ode gebracht aan de
allereerste tentoonstelling uit 1993. Deze zomer viert Kranenburgh
samen met SambaSalad hun beide verjaardagen, en de verjaardagen
van alle jonge museumgasten die het muziekfestival bezoeken. Zo is
Kranenburgh er al 25 jaar voor jong en oud!

Ingang

Kinderpodium

BERGEN

Grandpiano

SproetS 2018
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programma

Snip, ritsel en plop

Bijlmer steelband kids

SO WHAT (LEDEN VAN HET METROPOLE ORKEST)

WINNAARS VAN DE AMSTERDAMSE MUZIEKPRIJS 2018!

N

D

eem je snip, ritsel en plop mee, luister hoe een heks improviseert
en verbaas je over Mozart die in zijn tijd al jazzplaatjes draaide. En
trouwens: wat zit er in het geheimzinnige koffertje van Miles? Met
muziek van Miles Davis, Claude Debussy en vele anderen.

b e z e t t i ng Cyrille van Poucke, trompet;
Matthias Konrad, trombone; Mariël van
den Bos, fluiten / Vera van der Bie, viool
(Bergen) en Erik Winkelmann, contrabas
/ Axel Schappert, tuba (Bergen)

g e n r e jazz en klassiek
l e e f t i j d van 1 tot 92
l o cat i e Ruigoord zondag en Bergen
w e b www.sowhatkinderconcerten.nl

eze veelgevraagde band uit de Bijlmer bestaat uit kinderen en jongeren die elke donderdagmiddag
onder leiding van Frauke Lühning originele arrangementen spelen. Al op heel veel festivals en locaties
kregen ze de voetjes van de vloer: Bevrijdingsfestival in Zwolle en Wageningen, Amsterdam Roots, Mundial in
Tilburg, Music Meeting Nijmegen, het Concertgebouw Amsterdam ter gelegenheid van 60 jaar Wereldomroep
en het afgelopen jaar al twee keer in het Rijksmuseum. Nu dus ook op het KinderMuziekFestival!

g e n r e steelband
l e e f t i j d vanaf 4
l o cat i e Ruigoord zondag
w e b bijlmersteelband.nl

programma

programma

NaFsiora Duo
E

en voorstelling vol acrobatiek, accordeon, dans, grapjes en ontroering. Een bijzondere combinatie
van Afrikaanse acrobatiek en dans en Europese muziek op accordeon. Er wordt acrobatiek trucjes
met de kinderen gedaan, samen dansen, touwtje springen en… ze mogen de accordeon proberen!

Stephen Owino is een Keniaanse acrobaat, acteur en danser. Samen met zijn broers is hij de oprichter van
Nafsi Africa Acrobats een organisatie die acrobatiek- dans en muzieklessen voor kinderen uit de sloppenwijken in Nairobi verzorgt. Om hun project in Nairobi te financieren treden de professionele acrobaten
van Nafsi veel op in Europa. Zo werkte Stephen ook voor Circus Zanzara in Nederland.
Fiora Beuger is een Nederlandse muzikant en componist. Ze werkt veel
met kinderen en is als muzikant en
speler regelmatig te zien in (jeugd)
theatervoorstellingen. Ook speelt
ze in verschillende bands, waaronder
de circusband van Circus Zanzara.

g e n r e cross-over
l e e f t i j d vanaf 3
l o cat i e Ruigoord
w e b www.fiora.nu

programma en workshop

DJ Isis van
der Wel
D

eze vrouw behoeft geen introductie: haar elektronische dance
muziek met invloeden en stijlen van
over de hele wereld is wereldberoemd.
En je kunt DJ les krijgen! Van haar!
En na haar workshop geeft ze ook
nog een optreden! WOEHOE!

g e n r e elektronische dance
l e e f t i j d 9+
l o cat i e Ruigoord zondag
w e b www.djisis.nl

DeuXcel met
Quatremains
Q

uatremains (betekent vier handen in het Frans) is een combinatie van luisteren en meedoen. Luisteren naar bekende en
onbekende muziek die op een ludieke manier en op hoog niveau
wordt gespeeld. Quatremains spelen op 1 cello is uniek in de wereld
en deuXcel speelt een repertoire dat loopt van Bach tot Buurman
en Buurman en van Frozen tot Bizet.
DeuXcel vraagt haar (jonge) publiek om mee te spelen in muzikale
spelvormen zoals een dirigentenspel, roffelen van toffe ritmes en
noten tellen in een symfonie van Mozart.
Het duo speelt in op het publiek dat zij voor zich heeft en betrekt
alle leeftijdsgroepen bij hun optreden.

g e n r e klassiek
l e e f t i j d alle leeftijden
l o cat i e Ruigoord zondag en Bergen
w e b www.deuxcel.nl
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ALBERT HEIJN FOOD PLAZA AMSTERDAM SPONSORT
KINDERMUZIEKFESTIVAL IN RUIGOORD.

ALBERT HEIJN BERGEN SPONSORT
KINDERMUZIEKFESTIVAL IN BERGEN NH.

Jeroen Döpps mooiste verjaardag

Rick Beuckens mooiste
verjaardag

ALBERT HEIJN FOOD PLAZA AMSTERDAM

ALBERT HEIJN BERGEN

JE MOOISTE VERJAARDAG OOIT?
Toen ik 9 werd. Ik ben in de
vakantie jarig. Er kwamen
tien vriendjes. We deden
blaasvoetbal aan tafel. En een
wedstrijdje blokje om steppen.
‘s Avond bakte mijn moeder
patat. En als klapstuk van de
avond mocht ik hout uit de
kelder halen voor een groot
vuur in de tuin. Dat was echt
de perfecte kinderverjaardag.

Jeroen Döp, medewerker Albert Heyn
Food Plaza Amsterdam

EN JE MOOISTE GROTENMENSENVERJAARDAG?
Mijn mooiste grotenmensenverjaardag was toen ik 50
werd. Met vijftig vrienden
stapten we op de rondvaartboot voor een tochtje door het
Oostelijk Havengebied en
een rondje door de grachten.
Daarna in een zaaltje bij het

De medewerkers van Albert Heijn
Food Plaza in Amsterdam en de
Albert Heijn Bergen NH wensen de
bezoekers van het KinderMuziekFestival een prachtig feest en nog
vele heerlijke verjaardagen!

Neem plaats op de
Everybody Appie Feeststoel!

Lloyd Hotel, na een glaasje
prosecco heerlijk gezongen.
Met mijn vrouw zong ik een
duet van Purcell. We zingen
graag. Van alles, klassiek,
maar ook veel Nederlandstalig. Van Ramses Shaffy,
Maarten van Roozendaal,
Brigitte Kaandorp.

JE MOOISTE VERJAARDAG OOIT?
Toen ik 16 werd! We hadden
een groot feest thuis met
familie en vrienden. Lekker
muziekje aan, dansmuziek
en Top40. En ik kreeg een
scooter. Precies de donkerblauwe Vespa die ik wilde.
Ik heb hem nog steeds.
HOE OUD BEN JE DIT JAAR GEWORDEN?

Drieentwinntig, klein gevierd
met familie.
WAT IS DE LEUKSTE VERJAARDAGSVERRASSING WAAR JE OOIT AAN
HEBT MEEGEDAAN?
Met een aantal vrienden
gaven we een vriend die 18
werd een vissenkom met
twee goudvissen erin voor
op zijn kamer.

advertentie

Everybody
Appie!

FEESTSTOEL VOOR FEESTBEESTEN, WINNAARS EN ANDERE AANDACHTTREKKERS!
Wie wat te vieren heeft zit
of staat hier op de juiste
stoel. Voordat je daarop gaat
zitten bedenk dan wel dat
je niet vies moet zijn van
een beetje aandacht. Durf
je het aan? Leef je uit! Je
krijgt bovendien een lekker
cadeautje van de organisatie
Everybody Appie. Vergeet
niet eerst jezelf, familielid,
vriend of geliefde aan te
melden bij de infostand van
de workshops midden op
het veld.
De stoel bevindt zich op het
veld naast het hoofdpodium.

AH Food Plaza
Nieuwezijds Voorburgwal 226
1012 RR Amsterdam

11
kindermuziekfestival 2018

programma

programma

programma en
workshop

Steven de
Peven
H

Wie Walvis speelt
Blauw gras
E

programma

g e n r e jazz, klassiek en meer
l e e f t i j d vanaf 4 jaar
l o cat i e Ruigoord

g e n r e kan van alles zijn, jazz, electro,
dance, wereldmuziek (hangt af van
de samenstelling van zijn koffertje)
l e e f t i j d 9+
l o cat i e Bergen
w e b www.facebook.com/stevenemmanuel.vanhulle

Muziekschool Amsterdam

en vrolijke voorstelling boordevol bluegrass muziek over de angst
voor het vreemde en de nieuwsgierigheid naar het onbekende. Op
een boerderij waar blauw gras wordt gemaakt wonen opa, moeder,
zoon Woody en dochter Sue. Iedere dag speelt opa op zijn banjo
en zingt de familie met elkaar over het leven. Allemaal hebben ze
grote dromen, maar veel gebeurt er niet op het platteland, tot dat...

g e n r e muziektheater en blue grass
l e e f t i j d vanaf 4
l o cat i e Ruigoord zaterdag en Bergen
w e b www.wiewalvis.nl

M

eb je even?
Dan zul je
wat beleven!
Want Steven
de Peven gaat
je DJ les geven! Bekend
als aanwijsstokjestovenaar,
feestmeester en kunstenaar
in absurde zaken, trekt hij voor
het KinderMuziekFestival zijn
DJ jas uit de kast om jullie de
fijne kneepjes van het vak bij te
brengen. Deze workshop eindigt
geheid in een feestje, want hij
zal ook zelf nog wat plaatjes
voor jullie draaien. Hoera!

LEERLINGEN ENSEMBLES
eerdere optredens door verschillende ensembles van de Muziekschool Amsterdam. Onder anderen De Jazz Kids openen het
festival op zaterdag in Ruigoord onder leiding van Leon van Mill: een
jazzband van veertien kinderen in de leeftijd van 9 tot 11 jaar oud.
De Jazz Juniors onder leiding van Lorenzo Mignacca zijn op zondagochtend 10 juni de openingsact.

programma

programma

KRAS
ALLE HOEKEN VAN DE KAMERMUZIEK

De New Harlem Brothers
Vogeltje
zing maar
ANNA CHRIS

D

waal mee op de zoete tonen
van de piano en contrabas
door de prachtige liedjes die
de vader van jazz-zangeres
Anne Chris voor haar maakte
toen ze nog klein was. Op de
CD ‘Vogeltje zing maar’ brachten Anne en haar vader deze
muzikale jeugdherinneringen
samen. Een album waar de liefde voor muziek vanaf straalt!
Zachte lieve liedjes over muziek,
de seizoenen, verliefd zijn en
toekomstdromen door Anne
Chris-zang/piano en Cord Heineking-zang/contrabas.

g e n r e jazz
l e e f t i j d vanaf 0 tot 8 jaar
l o cat i e Ruigoord zondag en Bergen
w e b vogeltjezingmaar.nl

BIG BAND

D

e New Harlem Brothers is een jeugd Big Band waar kinderen fantastisch samenspel vormen. Deze kinderen (tussen 7 en 15 jaar)
zijn zeer gemotiveerd en genieten samen van pop, jazz en klassieke
melodieën. De popliedjes die gespeeld worden, worden door de kinderen gekozen en door trompettist/multi-instrumentalist Lorenzo
Mignacca op maat gearrangeerd.

De New Harlem Brothers maken deel uit van de Blazersschool. De
school is opgericht door trompetist/ multi-instrumentalist Lorenzo
Mignacca. De blazersschool.nl is onderdeel van een sterk docenten
collectief in hartje Haarlem. In samenwerking met dit collectief
worden er regelmatig voorspeelmiddagen georganiseerd. Het is
ons doel om zoveel mogelijk jongeren en ouderen de mogelijkheid
te bieden om het plezier van muziek maken te ervaren.

g e n r e : pop, jazz en klassiek
l o cat i e : Bergen
w e b: blazersschool.nl

K

ras is een poëtische ontmoeting tussen twee musici en een tekenaar die dromen van opstijgen en wegvliegen. In de voorstelling
komen de werelden van klank en beeld samen: een dialoog tussen
de kleur van de klarinet en het geluid van een tekening.

g e n r e klassiek en wereld
l e e f t i j d 2 tot en met 5 jaar
l o cat i e Ruigoord zaterdag en Bergen
w e b www.muziekvoorstelling.nl/voorstelling/kras/

advertentie

DE LEUKSTE, LIEFSTE EN GRAPPIGSTE KINDERFILMS IN FILMHUIS ALKMAAR

Casper & Emma Maken Theater
Samen met hun klas gaan Casper en Emma geld
inzamelen voor een weeshuis in India. Zal hun
inzamelactie succesvol zijn?

advertentie
Joe’s Kitchen serveert Puerto Rican Style Cuisine,
een unieke combinatie van Spaanse, Afrikaanse,
Taíno en Aziatische invloeden. We gebruiken
alleen authentieke en natuurlijke ingrediënten.
Onze visie is het om een onvergetelijke culinaire
Soulfood ervaring te creëren.

Het Ongelooflijke Verhaal van de Mega Grote
Peer (vanaf 21 juni)
Vrolijke animatiefilm over een kat en een olifant
die een bijzonder avontuur vol zeemonsters en
rare piraten beleven. En met een mega grote peer.

www.filmhuisalkmaar.nl
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programma

MIJN LEUKSTE VERJAARDAG OOIT

programma

De Liedjestovenaar Naomi Inez: “Het partijtje uit mijn kindertijd was
het allerleukst. Met spijkerpoepen, zaklopen, ezeltje prik, koekhappen,
dat deden wij vroeger.
Ik heb het ook een keer voor
mijn dochter georganiseerd. Het
spijkerpoepen was een succes,
maar de rest vonden ze beetje suf.
Toen zijn we maar op de Nintendo
Wii binnen verder gaan vieren.”

Ruik de Roem
OPEN PODIUM
Tijdens het KinderMuziekFestival kan iedereen tussen 6 en 16 jaar zijn
of haar muzikale talent laten horen op een echt podium. Dus, bespeel
je een instrument of kun je heel mooi zingen, ruik dan de roem op
het open podium onder leiding van cultuurcoach en zangdocent Wies
Kavelaar. Meld je aan via www.kindermuziekfestival.nl/open-podium.
Ook zullen de kinderen die mee hebben gedaan aan de workshops
hier laten zien wat ze geleerd hebben die dag!

g e n r e jong talent
l e e f t i j d 6 tot 16 jaar
l o cat i e Ruigoord en Bergen
w e b www.kindermuziekfestival.nl/open-podium

SilentDisco
W

at gebeurt daar? Iedereen
is aan het dansen maar ik
hoor niets! Oooo, Silent Disco.
DJ Stefnits pompt haar beats
door koptelefoons in plaats van
gewone boxen. Zet je oortjes op
en voetjes van de vloer!

g e n r e dance
l e e f t i j d vanaf vier
l o cat i e Ruigoord en Bergen

De Liedjestovenaar
D

e voorstelling van de Liedjestovenaar zit boordevol mooie, vernuftige liedjes in verschillende stijlen en ritmes. Je hoort lieve,
ondeugende en grappige teksten gecombineerd met onder andere
Latijns Amerikaanse bolero (Kusje op je wang), swingende jazz (Retteketet, retteketet), wals en Mariachi (Het schommellied) Rock ‘n
Roll (Dansje met Mama).
Het optreden eindigt met het lied ‘Tekening’ waarbij de kinderen
worden uitgenodigd om samen te gaan tekenen. Kinderen worden
op betoverende, liefdevolle wijze meegenomen in de improvisaties
en het samenspel. De Liedjestovenaar wordt begeleid door Rick
Piepers op piano of gitaar.

installatie

De klankspeeltuin
M

eesterknutselaars en licht- en mediatovenaars Moniek Smeets en Bram Wiersma presenteren een
peuterspeeltuin met beeldende
en theatrale elementen. Peuters en
jonge kleuters komen spelenderwijs in aanraking met techniek. Niks
wetenschappelijks, maar met heel
alledaagse dingen als een draaiboor,
een katrol, iets dat scharniert. Lekker
spelen met materiaal, licht, schaduw,
zwaartekracht en geluid.

l e e f t i j d 2 tot 5
l o cat i e Ruigoord en Bergen
w e b www.wiersma-smeets.eu

MIJN LEUKSTE VERJAARDAG OOIT

programma

g e n r e liedjes
l e e f t i j d vanaf 3 jaar
l o cat i e Ruigoord en
w e b www.liedjestovenaar.nl

MIJN LEUKSTE VERJAARDAG OOIT
StefNitz (DJ bij de Silentdisco):
“Uhmmm...die keer dat ik jarig was
en mijn verjaardag spontaan drie
dagen duurde!? Of, mijn verjaardag
in pyjama met cocktails en confetti.
Dat was ook een goeie.”

DJ Dragonslayer, Sylvan draait
samen met Stef bij de Silentdisco: “Vorig jaar had ik een topless
tequila verjaardagsparty, dat was
heel leuk. Maar misschien niet
echt geschikt kinderleesvoer.”

programma

Job van Convoi Exceptional: “Ik denk
dat dat mijn 8e verjaardag was. We
gingen toen naar de botte spijker,
waar je hutten kon bouwen van pallets, kom crossfietsen op een baan,
fikkie mocht steken en ook nog brood
erop bakken. Die dag werd Nederland
europees kampioen voetballen dus toen was er overal feest in de
stad wat mijn verjaardag extra leuk maakte.”

programma

Hide and Squeek
ALAN PURVES

A

lan Purves speelt een waslijst aan instrumenten: obscuur als de
hapi, srute box, boomwackers en balaphon of zelfgemaakt en van
namen voorzien door Purves zelf zoals de brimbram, de hemarimba,
jawbeans en moanballs en daarnaast nog vele objecten niet bedoeld
als muziekinstrumenten maar die in de handen van Purves daar toch
uitstekend geschikt voor blijken zoals een koekenpan, springveren,
wijnflessen en rubberen varkens. Ondanks deze experimentele
zoektocht naar nieuwe klanken zijn de composities van Purves altijd
helder, swingend en soms meditatief met een lichte etnische touch.

g e n r e clownesk experimenteel
l e e f t i j d vanaf 3
l o cat i e Ruigoord zaterdag en Bergen

Roda da Holanda
ALS DE KAT VAN HUIS IS DANST DE SAMBA OP TAFEL

I

n Brazilië wordt veel muziek gemaakt op straat, op pleintjes en op terrasjes. Vaak in de vorm van een
Roda de Samba, een cirkel van samba. Wat je daarvoor nodig hebt is een flinke tafel, een paar microfoons en wat muzikale vrienden. Muzikanten kunnen aanschuiven om een liedje te spelen of zingen. Zo
ga je de hele avond door tot het gaat regenen of je er geen zin meer in hebt (klagende buren bestaan
niet, die gaan zelf lekker naar ‘t feestje).
Om de tafel heen staat iedereen te dansen, praten, mee te zingen en te klappen. Fenke Smit en haar
muzikanten Roda da Holanda brengen dit fenomeen naar Nederland. Zittend om de tafel spelen ze de
mooiste sambas en andere Braziliaanse stijlen.

g e n r e Braziliaanse samba
l e e f t i j d alle leeftijden
l o cat i e Bergen
w e b www.facebook.com/rodadaholanda/
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programma

programma

programma

installatie

Waai!
SOIL

Capoeira
MUZIEK EN SPORT

Woonwagensprookje
INTIEM MUZIEKTHEATER

W

ees welkom in het knusse woonwagentje van Rosita het tovervrouwtje! Binnen is het warm en gezellig. Rosita heeft een
koffer. Gevonden hoog in een boom. Wat daarin zit is een groot
raadsel. Samen met de kinderen gaat ze proberen hem open te
maken. Het is wel spannend, want je weet maar nooit wie of wat
er in zit, of dat het misschien betoverd is.… Doe je mee?

g e n r e muziektheater
l o cat i e Ruigoord en Bergen
l e e f t i j d van 4 tot 9 jaar
w e b www.woonwagensprookje.nl

MIJN LEUKSTE VERJAARDAG OOIT
Zangeres Femke Smit van de Braziliaanse band Roda de Holanda:
“Ik was twee weken in Rio. Ik was een beetje zenuwachtig om 30
te worden en mijn verjaardag alleen
door te brengen. Op mijn verjaardag heb ik de bus gepakt naar mijn
lievelingsrestaurant en heb ik de
heerlijkste risotto ooit gegeten als
verjaardagslunch. Toen ik daarna
over het strand van Ipanema liep
bedacht ik me ineens dat 30 helemaal
niet zo eng is en dat ik toch maar
stoer volwassen en avontuurlijk mijn
verjaardag in Rio had doorgebracht.”

R

enato Bertolino komt naar
het festival met een aantal vrienden met Braziliaanse
capoeira: dansende vechtsport
met bijzonder birinbau muziek.
Acrobatisch en sierlijk. Durf je
ook mee te doen?

g e n r e capoeira
l e e f t i j d vanaf 4 jaar
l o cat i e Ruigoord

I

n Waai ontmoeten twee muzikale hoofdpersonages elkaar:
Vogel (Anna van Nieukerken,
piano) die ritmische, percussieve
geluiden maakt, en Wind (Florien Hamer, cello) die ruisende
geluiden maakt.
Een poëtische muziektheatervoorstelling voor iedereen vanaf
1,5 jaar over het verlangen om
te vliegen.

g e n r e muziektheater
l e e f t i j d vanaf 1,5 jaar
l o cat i e Bergen

De Grand
Piano
D

e Grand Piano is een nogal
grote piano. Maar niet in de
vorm die je gewend bent. De
toetsen zijn vierkant en zó groot
dat je er op kunt lopen. Terwijl
je fijn aan het pianospelen bent,
en van de ene naar de andere
toets springt, kan het zomaar
gebeuren dat de piano plotseling
mee gaat spelen.

l e e f t i j d 3 tot 8
l o cat i e Ruigoord en Bergen

advertentie

muziekschool amsterdam

muziek
maken
is leuk!

doe
ook mee
& schrijf
je in!

programma

Drie keer drie
DANSER ONTMOET MUZIKANT

E

en dansvloer van drie bij drie meter is de arena waar in drie keer
drie minuten een danser een muzikant ontmoet. Een heerlijk
recept met levende dans en levende muziek van choreografe Yevgenia Kasatkina en componiste Helene Jank.

g e n r e pop
l e e f t i j d alle
l o cat i e Ruigoord zondag en Bergen

start cursussen vanaf september
> peuter & kleuterlessen
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workshop

workshop

workshop

SHOUT
OUT!

Djembende
P

Mima meedoe muziek

RAPPEN EN ZINGEN
MET SHOUT OUTS

O

nder begeleiding van Marco
Emmerig van Tune4U ga
je aan de slag met zang, rap
en shout outs op een aantal
vette beats!

d o c e n t Marco Emmerig
l e e f t i j d vanaf 7 jaar
l o cat i e Ruigoord en Bergen
w e b www.tune4u.nl

installatie

ietiepapietiepa! Iedereen kan
grooven met een djembé.
Wat begint als een bende eindigt
in een djembende.

d o c e n t Carlo Hoop
l e e f t i j d alle leeftijden
l o cat i e Ruigoord
w e b www.muziekschoolamsterdam.nl
d o c e n t Patrick Zuurbier
l e e f t i j d 5+
l o k at i e Bergen
w e b: www.worldmusicdepartment.nl

workshop

HubTower workshop
M
et de HubTower gaan we direct
aan de slag met muziek maken,
samen spelen en eigen ideeën bedenken. Hier mag je aan alle knopjes
draaien en als bandcoach begeleid
ik je met het maken van beats, het
spelen van akkoorden en het creëren
toffe synthesiser geluiden.

d o c e n t Remy de Boer of Victor Dirks
l e e f t i j d 8+
l o cat i e Ruigoord
w e b www.muziekschoolamsterdam.nl

I

n de workshop zingt juf Tanaquil graag een liedje voor de groep,
lekker meedoen mag helemaal. Ook hebben we instrumenten om
mee te schudden of op te tikken. Bijzonder om te zien én natuurlijk
om aan te raken! We gebruiken ook onze fantasie en ontdekken
dat er een gevaarlijke tijger kan schuilen in een geluid, of juist een
vrolijk vogeltje. Zo, al spelend, zingend en zelfs dansend, uiten we
al onze muzikale kanten.

d o c e n t Tanaquil Schuttel
l e e f t i j d 1,5 tot 2 jaar EN 2 tot 4 jaar
l o cat i e Ruigoord
w e b www.muziekschoolamsterdam.nl

Maak je eigen
verjaardagskroon!

Welk instrument
past bij
jou?
I

T

ijdens het KinderMuziekFestival is iedereen jarig. Maar hoe zorg
je er nou voor dat iedereen kan zien dat je jarig bent? Juist, je
draagt je mega feestelijke verjaardagskroon! Bij Anna en Sara kan
je een eigen verjaardagskroon maken, helemaal hoe je hem zelf wilt
hebben. Misschien ben je vandaag wel een draak, een fee of een echte
indiaan, het kan allemaal. En is je kroon af, dan zingen we met z’n
alle een verjaardagsliedje voor je!

d o c e n t e n Anna en Sara
l e e f t i j d alle leeftijden
l o cat i e Ruigoord

workshop

Prenten‘poep’
‘W

ie heeft er op mijn kop gepoept’ is een bekende tekst uit
het prentenboek over een mol met een drolletje op zijn
kop. Samen luisteren we naar het verhaal maar wist je dat er ook
een leuk liedje bij hoort? En dat alle drolletjes een geluidje kunnen
maken? Met instrumenten (shakers, triangel, trommels, maracas)
beelden we de dieren uit.

d o c e n t Pauline van de Mark
l e e f t i j d 6 tot 10 jaar
l o cat i e Bergen
w e b www.artiance.nl

H

Anna Aarts maakt decoratie voor het KinderMuziekFestival: “Op het
feestje voor mijn 19e verjaardag
moest iedereen een act doen
tussen de schuifdeuren. Al mijn
vrienden hadden enorm hun best
gedaan. Er waren onder andere
dansjes ingestudeerd, er was een
goochelshow en twee vrienden
hadden zelf speciaal een liedje
voor mij geschreven!”

workshop

FEESTVARKENS

DE TOONLADDER WAAR
JE IN KUNT KLIMMEN

MIJN LEUKSTE VERJAARDAG OOIT

workshop

s muziek iets voor jou?
Daar kom je tijdens deze
workshop achter want je
gaat op instrumenten spelen. Trommels, blaasinstrumenten, snaarinstrumenten.
Door middel van een lied, kun
je alle instrumenten een keer
proberen.docent Pauline van
de Mark

d o c e n t Paulne van der Mark
l e e f t i j d 6 tot 10 jaar
l o cat i e Bergen
w e b www.artiance.nl

De Reuze
Xylofoon
et werkterrein van Martien
Groeneveld is de muziek.
Muziek in de breedste zin van
het woord. “Alles om je heen kun
je gebruiken als een klankbord
voor muziek.” Vanuit dit idee
ontwerpt en bouwt hij zijn eigen
instrumenten, zoals de Reuze
Xylofoon van twee en een halve
meter hoog.

l e e f t i j d vanaf 3 jaar
l o cat i e Bergen
w e b visualsoundart.com

programma

Flamenco 4 kids
O

lé! Dit talentvolle flamenco duo laat kinderen ontdekken dat niet
alleen Sinterklaas mooie cadeautjes meebrengt uit Spanje. Een
interactief en speels concertje met Erminia Fernández Córdoba en
Arturo Ramón. Hoor... De gitaar roept ons… ¡Olé!’. En zo worden de
kinderen besmet met het gevoel van flamenco!

l e e f t i j d : alle leeftijden
l o cat i e : Ruigoord en Bergen

advertentie

RUIGOORD

CULT U R ELE

VRIJHAVEN
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workshop

workshop

workshop

‘Play the
Blues’
I

edereen kan de blues zingen en
spelen op de gitaar. De gitaar
speelt bas of akkoorden of rifs
met improvisatie.

Dansend schilderen voor
Kika
MET KUNSTENAAR GIORGI SHENGELIA

Laat je horen!

T

ZANGWORKSHOP DOOR WIES KAVELAAR

T

ijdens deze workshop van zangeres en zangpedagoge Wies Kavelaar, leer je op een gezonde manier je stem te gebruiken. Je hoeft
niet goed te kunnen zingen om mee te doen, iedereen is welkom!
De kinderen leren tijdens de workshop de basisbeginselen van zang.
Hoe moet je nou eigenlijk ademhalen tijdens het zingen? Hoe sta
je op een podium? Is de tekst belangrijk van een lied? En hoe ga je
met je zenuwen om tijdens het zingen? Plezier maken, inspireren
en samen zingen zijn de twee uitgangspunten tijdens dit uur! Een
workshop boordevol zang-tips en trucs waar je als toekomstig zanger
of zangeres nog veel aan zult hebben.

ijdens de workshop Dansend schilderen voor Kika gaan kinderen
met hun voetjes in de verf en dansen ze op een groot schilderdoek onder begeleiding van life muziek. Het doek wordt gedroogd
en bewerkt door kunstenaar Shengelia zelf, in kleine doeken uitgesneden en ingelijst. Op zondag 8 juli tussen 16.00 en 18.00 vindt er
een supermooie expositie plaats van de kunstwerkjes en worden alle
schilderijtjes geveild (vanaf 25/50 euro) in Gallery32 in Bergen NH waar
iedereen natuurlijk welkom is. De opbrengst gaat naar stichting Kika.

b e g e l e i d e r Giorgi Shengelia
l e e f t i j d alle leeftijden
l o cat i e Ruigoord
w e b giorgishengelia.com

MIJN LEUKSTE
VERJAARDAG OOIT

d o c e n t Wies Kavelaar
l e e f t i j d 6 tot 12 jaar
l o cat i e Ruigoord en Bergen
w e b www.facebook.com/wies.kavelaar

workshop

DJ Workshop
D

eze dj-workshop voor kids van 7 tot en met 12 jaar is uniek in
Nederland. De deelnemende kids leren de basic skills van het dj-en
in 1 uur tijd en hebben daarbij elk de beschikking over een eigen djset. Dat maakt onze workshop uniek! Het is een leerzame, muzikale,
creatieve en vooral hele dansbare workshop.
De dj’s in de dop beginnen met een filmpje over de geschiedenis van
dancemuziek en het dj-en in het algemeen. Vervolgens gaan ze zelf
aan de slag en krijgen ze les middels voorbeelden, videofragmenten
en uiteraard individuele begeleiding. Ze leren tellen op de maat,
scratchen, mixen en beatmatchen. In de finale strijden de beste kids
tegen elkaar en mogen ze op de main booth hun perfecte mix laten
horen. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze de andere kids aan het
dansen krijgen! Feest! Elk kind ontvangt na deelname een DJ-Diploma.

d o c e n t Laurens Smit
l e e f t i j d 7 tot en met 12
l o cat i e Ruigoord
w e b www.press-play.nl

Maya van Samba Salad is geboren in een leven vol feest:
“Mijn ouders zeiden altijd dat
mijn verjaardag meer een soort
festival was. Dat werd uitgebreid
gevierd met veel lekker eten,
muziek en het duurde meestal
meerdere dagen. Toen ik groter
werd gaf ik ook steeds grotere
feestjes en daar kwamen zo veel
mensen op af dat ik nooit met
iedereen kon praten. Dan was
er wel veel meer tijd om lekker
dansen. Toen werd mijn zoontje
Nino geboren. Nu vind ik het
veel leuker om zijn verjaardag
te vieren.”

advertenties

Voor handgemaakte
dromenvangers,
sieraden en meer

By SoepBoom

Parento wenst alle gasten
van het KinderMuziekFestival
een hele fijne dag!

d o c e n t Wlady Podsada
l e e f t i j d 8+
l o cat i e Ruigoord
w e b www.muziekschoolamsterdam.nl

workshop

Ontdek de
viool
W

e gaan alle klanken van
de viool ontdekken. We
leren wat strijken en tokkelen
is. Samen maken we meteen een
liedje als een echt strijkorkestje.

d o c e n t Sara Hochstenbach
l e e f t i j d 5 tot 8 jaar
l o cat i e Ruigoord
w e b www.muziekschoolamsterdam.nl

workshop

Het Grote Plastic Bekertjes Orkest
Onder leiding van een professionele
muzikant wordt gespeeld en gemusiceerd met als instrumen….het
Plastic Bekertje! Experimenteren met
geluid, spelen met maat en ritme,
luisteren en samenwerken om met
eenvoudig materiaal muziek te maken. Uiteindelijk speelt het ‘orkest’,
samen met de muzikant, de speciaal
voor deze activiteit gecomponeerde
‘Muziekschoolblues’.

d o c e n t Frank Heerze
l e e f t i j d vanaf 3
l o cat i e Bergen

programma

De koele kikkers
Op de Raboudschool in Heiloo zingen ze graag. Ze hebben zelfs een
schoolkoor: de Koele Kikkers. Voor
het KinderMuziekFestival in Bergen
hebben ze weer een bijzonder repertoire samengesteld van eigen
liedjes en liedjes van Samba Salad.
Kom dat horen!

g e n r e liedjes uit alle windstreken
l o cat i e Bergen
w e b www.facebook.com/dekoelekikkers
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MAAR WE KRIJGEN €37,CADEAU! WANT WIST JE
DAT EEN KAARTJE EIGENLIJK €50,- KOST?

KINDEREN?
MUZIEK? FESTIVAL?
NEE! VEEL TE
DUUR!

... ALLEEN AL DE
MEDEWERKERS AAN HET
FESTIVAL KOSTEN ZO’N
€34.000,-

SORRIE KNUL,
MAG IK ER EVEN
LANGS?

€37,-?
€50,-?

... PR EN
PUBLICITEIT KOSTEN
€5.000,-... OH, EN
VERGUNNINGEN EN
EHBO 14.000,-...

... GELUID EN DECOR
ZIJN €1.600,-,
KANTOOR €2.000,-,
ARTIESTEN KOSTEN
39.000,-...

... HET FESTIVAL
KOST DUS
€176,600,-

... HET FESTIVAL
KRIJGT GELUKKIG OOK VEEL
CADEAU!

GÔH...

ALS DIT
BEDRAG DEELT DOOR
3,600 BEZOEKERS
KOM JE OP €50,PER KAARTJE.

IK ZAL JE
UITLEGGEN DAT HET EEN
KOOPJE IS OM NAAR HET
KINDERMUZIEKFESTIVAL
TE GAAN!

MAM, ZO’N
FESTIVAL MAAKT VEEL
KOSTEN, HOOR...

PIJN, PLIJSTER!

...KINDERCAFÉRESTAURANT
LIMONADE
€6.000,-...

DE INZET VAN VRIJWILLIGERS
IS TER WAARDE VAN MAAR
LIEFST €39.000,-!

LOCATIES KRANENBURGH EN
RUIGOORD SPONSOREN
TER WAARDE VAN
ZO’N €30.000,-...

DUS DE ENTREEPRIJS IS
DUS EIGENLIJK WEER EEN
CADEAUTJE AAN ONS!

KOM, WE GAAN
GELIJK NAAR HET
KINDERMUZIEKFESTIVAL!
YES!

EEN DEEL VERDIENEN WE TERUG AAN DE KAARTVERKOOP EN AAN WAT JULLIE UITGEVEN AAN DE STRIPPENKAARTEN.
MAAR HET FESTIVAL ZOU ONMOGELIJK ZIJN ZONDER DE BIJDRAGEN EN HULP VAN DE FONDSEN, DE SPONSOREN,
DE VRIJWILLIGERS EN NATUURLIJK RUIGOORD EN KRANENBURGH. DANK JULLIE WEL, ALLEMAAL!!!

PARKEREN

IN RUIGOORD

BIJ KRANENBURGH

Omdat we van de wereld houden vragen we jullie zoveel
mogelijk op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Is de auto noodzakelijk, probeer dan zoveel mogelijk
met elkaar mee te rijden. Plaats bijvoorbeeld een oproepje
op onze facebookpagina als je mee wil rijden of een plekje
over hebt in de auto.

Vanwege regelgeving vanuit de gemeente Amsterdam
zijn we helaas genoodzaakt parkeerkosten in rekening
te brengen. De kosten bedragen 5 euro voor een uitrijkaart. De uitrijkaart kun je van te voren bestellen via
www.kindermuziekfestival.nl/tickets of koop je bij binnenkomst bij de kassa of info-tent.

De parkeerplaatsen bij Kranenburgh zijn gereserveerd
voor de artiesten die op het festival optreden. Zoek een
plekje in de buurt van het museum en hou rekening met
een klein wandelingetje in één van de mooiste omgevingen
van Nederland.

