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Kijken, walsen, ruiken, nippen
en weer doorgaan. Of je nu
een volleerd wijndrinker bent
of net komt kijken: tijdens het
Bacchus Wijnfestival komen
alle wijnliefhebbers samen.
Voor het vijfde jaar op rij
strijkt het festival neer in het
Amsterdamse Bos. Wijnkoperijen presenteren hier wijnen
uit alle windstreken, zodat jij
niet één, maar twee weekenden lang kunt vergapen aan
de lekkerste wijnen en dito
borrelplanken. Bij een ticket
zit een wijnglas inbegrepen
waarmee je van stand naar
stand hopt. Er is livemuziek,
er zijn proeverijen en traditiegetrouw praten Pim Veth en
Horace Cohen het hele zooitje aan elkaar. Kaasje, worstje, wijntje, iemand?

Op die vraag gaat Bas Kok, auteur van
Metromorfose: Hoe de Noord/
Zuidlijn Amsterdam verandert, op 10
juni dieper in tijdens zijn lezing in
metrohalte Noorderpark voor de
Maand van de Architectuur. Die staat
dit jaar volledig in het teken van de
Noord/Zuidlijn, dus op 17 en 24 juni
vinden de activiteiten in metrostations Centraal en Zuid plaats.

RADKEY
Radkey werd in 2010 opgericht
door broers Dee, Isaiah en Solomon Radke. De heren groeiden
op met het luisteren naar een
grote collectie van punk, rock en
metal albums wat in hun muziek
terug te horen is.
ma 21 jan 20:00, Paradiso,
€ 10,ANNA CALVI
De donkere sound van de Britse
songwriter Anna Calvi doet
denken aan Nick Cave en P.J.
Harvey. Haar muziek zweeft
ergens tussen zwoele flamenco,
rokerige blues en verleidelijke
goth pop/rock.
wo 23 jan 19:30, Melkweg,
€ 21,55

Rasverteller Diederik van Vleuten trekt volle zalen met zijn eigen genre

‘Ik maak
Stand-up history’
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8 t/m 10 juni en 15 t/m 17 juni
bacchuswijnfestival.nl

JACK BROADBENT
Geprezen als ‘de nieuwe meester
van de slide-gitaar’ door het
Montreux Jazzfestival heeft Jack
Broadbent het afgelopen jaar een
internationaal publiek bereikt
met zijn unieke mix van virtuoze
akoestische en slide-gitaar, en
aangrijpende folk en blues geïnspireerde zang.
do 24 20:00, Paradiso, € 14,-

LES CONTES
D’HOFFMANN
‘En wat ga jíj nu eigenlijk doen?’ hoorde Diederik van Vleuten in 2009 meermaals,
Ook
deze zomer
valt er weer
nadat
de samenwerking
met Erik van Muiswinkel beëindigd was. Een paar
picknickend te genieten van
maanden
begon zijn zegetocht.
opera.
De hapjes,later
wijnkoeler
Mike Peek
en tekst
het kleed
moet je zelf verzorgen, maar het vermaak is
weer dik in orde: Les contes
d’Hoffmann wordt tegelijk met
oeval
bestaat niet. Op de dag dat het duo
de voorstelling in
Nationale
Opera & Ballet op
een
groot
Van
Muiswinkel
& Van Vleuten uit elkaar
scherm vertoond.
Met
toptenor
viel,
kreeg
laatstgenoemde een telefoonJohn Osborn en het Rottertje van
zijn vader. De volgende dag stond
dams Philharmonisch
Orkest,
hijCarlo
bij zijn
zoon op de stoep met het comonder leiding van
Rizzi.
plete Indië-archief van hun familie. In
Park Frankendael
dat 19.00
archief
21 juni,
uur zaten onder andere de memoires van Oom
Jan. Van Vleuten besloot al snel een soloprogramma te
maken over deze ‘Volstrekt Onbekende Nederlander’
en zijn avonturen in De Oost. Hij bleek er een zeer ge-

T

ALAIN CLARK - CLOSER
De zanger, gitarist, componist,
producer en vooral muzikant in
hart en nieren met hits als ‘Fa-

‘Ik ben heel
precies, wil
alles uitleggen. Ik begon
met anderhalf uur vóór
de pauze. Dat
gaat natuurlijk niet.’
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Wanneer kreeg je door dat Daar werd wat
groots verricht een hype werd?
‘Dat kan ik natuurlijk alleen met terugwerkende kracht
zeggen, maar na mijn allereerste try-out in het M-Lab
viel het me al op dat ik zoveel mail kreeg. En ik had
echt in alle eerlijkheid gedacht dat ik hooguit een week
in Theater Bellevue zou staan met die voorstelling.
Elke avond honderd mensen en dan lekker vertellen
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F*CKED UP
Deze punk provocateurs uit
Canada maken louter agressieve
en opruiende muziek die ver
afwijkt van de punkstandaard
door het gebruik van verrassende
arrangementen en lange experimentele passages gecombineerd
met furieuze gitaren en razende
spugende vocalen
zo 27 jan 19:30, Melkweg,
€ 17,05
AIR WAVES
Air Waves is het project van
Nicole Schneit, waarmee de
zangeres dit jaar het derde album
‘Warrior’ heeft uitgebracht. Haar
muziek laat zich kenmerken door
een gitaar gedreven, lo-fi geluid
met lome vocalen.
ma 28 jan 20:00, Paradiso,
€ 9,TOURIST LEMC
De Antwerpse stadstroubadour
Tourist LeMC timmerde jarenlang aan de weg tot hij in 2015
zijn grote doorbraak had in België met singles als ‘Koning Liefde’ en ‘De Troubadours’ en zijn
grootste hit tot nu toe ‘Horizon’.
di 29 jan 20:30, Tolhuistuin,
€ 18,50
JACQUELINE GOVAERT
Na haar successen als frontvrouw
van de band Krezip koos Jacqueline Govaert voor een solo-carrière.
‘Lighthearted Years’, haar derde
album, gaat over het contrast
tussen haar tienerjaren met als
rode draad Krezip en haar huidige
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voelige snaar mee te raken bij het publiek.
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THE DANDY WARHOLS
Het viertal heeft inmiddels wel
bewezen veel meer te zijn dan een
one-hit wonder. Van hun alternatieve psychedelische periode in de
jaren ’90 tot de korte affaire met
pop-funk: het Amerikaans indiekwartet schuwt het opzoeken van
de grenzen binnen hun eigen geluid niet. Vanavond laten ze tijdens
hun ‘25th anniversary tour’ het
beste uit hun lange bestaan horen.
za 26 jan 19:30, Paradiso,
€ 25,-
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ZOOT WOMAN
Waar de vijf voorgaande albums
bol stonden van de frisse, smoothe synthesizergeluiden en beats
in het juiste, opzwepende tempo,
zijn deze nu tijdelijk aan de kant
geschoven om remakes te maken
van het eerdere materiaal. Geen
grootse synthesizerdeuntjes,
maar juist een frisse nieuwe en
organische kijk op wat de band
gemaakt heeft.
vr 25 jan 22:00, Paradiso,
€ 17,50

SHAFFY85 - ZONDER ONS
Zangeres Anne de Blok, zanger
Stephan Peters, pianist Jochem le
Cointre, bassist Floris Jan van den
Berg en drummers Wouter Kühne
en Tim Hennekes vertolken in
een kleine, intieme voorstelling
de liedjes van Ramses. Een eerbetoon aan deze oude meester van
de Nederlandse kleinkunst, met
humor, drama, muziek, dans en
vooral heel veel Shaffy!
zo 20 jan 16:00, De Nieuwe
KHL, € 15,-

BACCHUS WIJNFESTIVAL

‘WAT IS ER ZO BIJZONDER
AAN DAT RITJE VAN ’N
GOED KWARTIER EN NOG
GEEN TIEN KILOMETER?
WELK MOOIS GAAT HIJ
AMSTERDAM BRENGEN?’

Gender

REART COLLECTIVE - RUHI SU
Een voorstelling met muziek,
verhalen, dans en filmfragmenten over Ruhi Su (1912-1985):
een legendarische operazanger
en troubadour uit de culturele
geschiedenis van Turkije. Hij begon zijn carrière als operazanger
en eindigde als politiek gevange.
za 19 jan 20:30, Podium Mozaïek, € 17,50
HOBO JOHNSON
Door hiphop, folk, indie, en punk
te mixen maakt deze jonge Amerikaan unieke producties met
storytelling lyrics.
zo 20 jan 19:00, Melkweg,
€ 15,90

50%

dec 2018 & jan 2019

AGENDA

ther & Friend’ en ‘Blow Me Away’
is niet meer weg te denken uit de
Nederlandse muziekscene.
vr 25 jan 20:00, Koninklijk
Theater Carré, € 23,50

TOP 3 CLUBS

dec 2018 & jan 2019

za 8 dec 18:30, AFAS Live,
€ 29,50 t/m € 52,JEBROER 4 LIFE
Tim Kimman, ofwel Jebroer, is
de afgelopen jaren niet te missen geweest in het clubcircuit
en festivallandschap. Met grote
hits zoals ‘Kind van de Duivel’,
‘Engeltje’ en ‘Vaderland’ heeft hij
zich gevestigd in de wereld van
de ‘harder styles’ in zowel binnen- als buitenland
za 22 dec 20:00, Melkweg,
€ 17,05
SUNSETTERZ XXL
Een unieke combinatie van
veelbelovende nieuwkomers en
gevestigde namen uit de House &
Trance-scene met o.a. internationale artiesten als Chicane, Iversoon & Alex Daf, Johan Gielen,
Jam el Mar (Jam & Spoon) én er
wordt een ‘Special Guest’ ingevlogen uit de VS.
za 22 dec 20:00, The Box,
vanaf € 35,-

DAVID AUGUST
David August maakt veelzijdige elektronische muziek waarin
je hoopvolle tonen en menselijke esthetiek terughoort. ‘Muziek maken, het creëren, moet vrij zijn van rationalisatie. In het
beste geval alleen gebaseerd op het onderbewuste’, aldus de
klassiek geschoolde multi-instrumentalist. Terwijl zijn liveshow
verschillende vormen kan aannemen vormt vrije improvisatie
de basis, maar zijn rechttoe rechtaan manier van musiceren
blijft onveranderd. Paradiso, 5 december

YALLAH YALLAH
Een nacht is vol Marokkaanse
hiphop, reggaeton uit Egypte en
Israël, speeddabke uit Libanon,
trap uit Syrië, Palestijnse hiphop
plus talloze andere vibes uit het
Midden Oosten.
za 23 23:30, Melkweg, € 5,70

ODESZA
Odesza, bestaande uit Harrison Mills en Clayton Knight,
produceert melodieuze
elektro, bass, chillwave en indietronica. In juni brachten ze
hun remix EP van Across The
Room (feat. Leon Bridges)
uit. Het muzikale pakket dat
uit acht remixes bestaat bevat werk van diverse artiesten en producers als Groove
Armada, Tycho, Durante en
AbJo. In hun nieuwe show
gaat het danceduo voor
opzwepende muziek en een
dynamisch visueel spektakel.
Afas live
23 januari
leven met als rode draad de liefde
voor haar vriend. De zangeres
maakte het album samen met
producer Mitchell Froom.
do 31 jan 20:00, Koninklijk
Theater Carré, € 23,50

CLUBS
JOOST VAN BELLEN TRANSFORMER
Een leger van nachtcreaturen zal
Van Bellen en Zubrowka komen
bijstaan in hun intergalactische
heldenstrijd tegen bekrompenheid, clichés en de hokjesgeest.
Een futuristisch feest waar alles
anders is en niets is wat het lijkt.
za 1 dec 22:00, Paradiso, € 10,GRUM
In de top tien van de meest populaire DJ´s op Beatport gloort de
naam Grum. De twee meest recente singles ´Shout´en ´Under
Your Skin’ van deze Schot schopten het tot #1 in de Beatport Progressive & Trance Charts.
za 1 dec 23:00, Melkweg,
€ 17,05
RÜFÜS DU SOL
Dit indie dance trio veroverde na
een magisch optreden op ADE
Live in 2016 de hele wereld met

HET AMSTERDAMS
BALLONGEZELSCHAP
De optredens tijdens dit jaarlijkse
feest zijn spektakelstukken van
amateurs en professionals, vol
kunst- en vliegwerk gecombineerd
met poëzie, muziek en liederen,
waarbij ook het publiek deel uitmaakt van de performance.
vr 28 dec 21:30, Paradiso,
€ 42,50

KRUDER & DORFMEISTER
Dit uit Oostenrijk afkomstig
triphop- en drum & bass duo
heeft de publieke perceptie
van elektronische muziek in
de jaren negentig compleet
veranderd. Met een fijn gevoel voor invloeden uit jazz,
funk, soul, reggae en hiphop
gooiden ze hoge ogen met
hun debuut EP en remixen
voor Roni Size, William Orbit,
Lamb, Madonna en Depeche
Mode. Nu, 25 jaar na hun
eerste optreden als duo vieren ze een jubileum met een
vier uur durende dj-set.
Paradiso
13 december

OUDJAARSDISCO IN
DE BUIKSLOTERKERK
Ook dit jaar staat Liselotte
Djoefrie, voor discoliefhebbers
inmiddels een begrip in Noord,
weer achter de knoppen. Na het
grote succes van vorig jaar luidt
ze opnieuw het oude jaar uit met
lekkere muziek die garant staat
voor een bruisend feest
zo 30 dec 20:30, Buiksloterkerk, € 10,- t/m € 12,50

de diepe stem van zanger Tyrone
en zwoele elektronische beats.
wo 5 dec 19:30, Melkweg,
€ 20,45
AMSTERDAM SOUND
SYSTEM WEEKENDER
King Shiloh proudly presents twee
rauwe nachten gevuld met de
crème de la crème van de sound
system culture met o.a. Ranking
Joe & Black Omolo, O.B.F ft.
Charlie P en King Alpha.
vr 7 en za 8 dec 23:59, Melkweg, € 18,50
THE ORB
Deze Britse electronische groep
die bekend staat als de pionier
van de ambient house begon in
1988 als club DJ’s in Londen.
Hun optredens zijn geïnspireerd
op ambient en electronische artiesten uit de jaren 70 en 80.
za 8 dec 19:00, Melkweg,
€ 22,70
DON DIABLO | FUTURE XL
De Nederlandse producer en dj
Don Diablo draait zijn langste set
ooit met hits als: ‘Cutting Shapes’,
‘On My Mind’ en ‘Chemicals’,
en zijn remixen van hits van
Ed Sheeran, Coldplay, Rihanna
en Madonna. Daarnaast kan je
nieuwe nummers verwachten.

voor een groot NYE spektakel
met de lekkerste 90’s & 00’s,
classics, RnB, Guilty pleasures,
disco en houseclassics hits!
ma 31 dec 22:00, Hotel Arena, € 32,49 t/m € 47,49
VUNZIGE DEUNTJES NYE
FESTIVAL
Op de mooiste avond van het
jaar pakt Vunzige Deuntjes
groots uit met een NYE indoor
festival in de Scheepsbouwloods
in Amsterdam met o.a. Jayh
Jawson (live), F1rstman (live),
Dopebwoy (live), Yung Felix,
Tabitha (live), Dj Abstract, Ballantine en nog veel meer.
ma 31 dec 21:00, Scheepsbouwloods, € 40,- t/m
€ 44,50
FIBER / THE REST IS NOISE
Een avond vol performances en
kunst op het snijvlak van elektronische muziek, cutting edge
technologie en spectaculaire
lichtkunst.
vr 4 jan 20:30, Muziekgebouw aan ‘t IJ, n.n.b.

STILLE NACHT AM SILBERSEE
Het einde van het jaar is een tijd van bezinning, om te reflecteren op de gebeurtenissen om ons heen. Samen met schrijfster Anna Enquist brengt Silbersee een winteravond met
verhalen en bespiegelingen, woorden en muziek. Het muzikale hart van deze avond is David Langs The little match girl
passion. Deze aangrijpende winterpassie, naar het sprookje
over het meisje met de zwavelstokjes, werd in 2008 bekroond
met de Pulitzer Prize.
Muziekgebouw aan ‘t IJ, 20 december

KLASSIEK
& OPERA
LAVINIA MEIJER
Drie componisten met heel verschillende achtergronden, Mendelssohn, Stravinsky en Saariaho,
vinden elkaar in kleurrijke sprookjes. De verbindende factor is de
Franse dirigent Ludovic Morlot.
De Nederlandse harpiste Lavinia
Meijer is de aangewezen persoon
om te bewijzen hoeveel kracht en
mystiek de muziek van de Finse
componiste Kaija Saariaho heeft.
za 1 dec 14:15, Het Koninklijk
Concertgebouw Amsterdam,
€ 35,CALEFAX
Het Calefax Rietkwintet in een
minimalistisch getint programma. Met muzikale trekvogels
van Carola Bauckholt, werk van
composer in residence van Het
Concertgebouw, Tansy Davies en
Steve Reichs visie op Manhattan.
za 1 dec 20:15, Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam, € 23,-

AWAKENINGS NEW YEAR’S
EVE SPECIAL
Traditiegetrouw presenteert
Awakenings in de gashouder een
New Year’s Eve Special met Ici
Sans Merci, Joris Voorn, Pan-Pot,
Helena Hauff en Maceo Plex.
ma 31 dec 21:00, Westergasfabriek, € 69,75

FAMILIECONCERT HET
BOOMPJE (3+)
‘Het Boompje’ is een ontroerende en intieme winteropera voor
jonge operabezoekers, waarbij
de Sint misschien ook wel om de
hoek komt kijken!
za 1 dec 14:00, Noorderkerk,
€ 10,-

GREAT GATSBY CLUB
NYE PARTY
Vintage, retro en electro komen
bij elkaar voor een swingend
feest voor hepcats en kittens.
Gastheer mr. Gatsby ontvangt je
persoonlijk om samen met hem
een nacht lang door te halen op
dit decadente, vrolijke en glamoureuze underground feest.
ma 31 dec 21:00, De Nieuwe
KHL, € 41,-

JAVIER RAMEIX
De jonge pianist Javier Rameix
combineert klassieke muziek met
zijn Zuid-Amerikaanse roots. In
deze reis vanuit het oude Europa
naar Venezuela, Brazilië en Argentinië met hun temperament,
rijke kleuren en dramatische
ritmes, komen verschillende culturen in harmonie samen.
zo 2 dec 14:30, Muziekgebouw aan ‘t IJ, € 20,-

TIKTAK NEW YEARS EVE
Een spectaculaire line-up want
de hele top van de Nederlandse
eclectische DJ en live scene is
aanwezig, waaronder Broederliefde, Jonna Fraser, Josylvio, Lil
Kleine, Ronnie Flex, SBMG en
Valsbezig.
ma 31 dec 22:00, AFAS Live,
€ 47,50 t/m € 124,50

VAN BAERLE TRIO IN SCHUMANNS EERSTE PIANOTRIO
Het Van Baerle Trio bestaat uit
cellist Gideon den Herder, pianist Hannes Minnaar en violiste
Maria Milstein. ‘Homogeen als
een Siamese drieling’, noemt de
Volkskrant het prijswinnende
ensemble. Vanavond spelen ze
werken van Keuris, Beethoven
en Schumann.
ma 3, wo 5 dec 20:15, Het
Koninklijk Concertgebouw
Amsterdam, € 32,-

TERUG NAAR TOEN X HAPPY
FEELINGS - NYE SPECIAL
Terug Naar Toen & Happy Feelings binden hun party krachten
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van swingende popnummers tot
renaissance muziek en van wereldmuziek tot jazz.
za 19, zo 20 jan 11:30, Paradiso, 3,-
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PORGY EN BESS
Iedereen kent ze, tophits
als Summertime of It Ain’t
Necessarily So uit de alom
geliefde en unieke opera
van George Gershwin. In
Porgy and Bess combineerde
hij jazz met de westerse
operatraditie en Afro-Amerikaanse en Russisch-Joodse
muziek. Regisseur James
Robinson en dirigent James
Gaffigan debuteren beiden
bij De Nationale Opera. Het
sfeervolle decor van Michael
Yeargan zorgt voor de couleur locale.
Nationale Ballet en Opera
16 t/m 31 januari
FIVE SPICE – MELANCOLIA
IMAGINATIVA
Een gemengd programma van
ensemble Five Spice met middeleeuwse liefdesliederen, polyfonie
uit de renaissance en contrapunt
uit de barok.
di 4 20:00, Oosterkerk,
gratis
AMSTERDAM SINFONIETTA +
MARC-ANDRÉ HAMELIN
Hamelin is niet alleen een briljant pianist, hij componeert ook.
Voor Sinfonietta schrijft hij een
passacaglia. Ook deelt de Canadese pianist met Amsterdam
Sinfonietta de nieuwsgierigheid
naar zelden gespeeld repertoire,
zoals dat van Stockhausen of
Schnittke.
do 6 dec 20:15, Muziekgebouw aan ‘t IJ, € 12,50
DE NATIONALE OPERA OEDIPE
Het meesterwerk en muzikale
spektakel ‘Oedipe’ van George
Enescu, is in de enscenering
van regisseur Àlex Ollé ook nog
eens een visueel spektakel! De
coproductie was al te zien bij de
Brusselse Munt en Royal Opera
House Covent Garden. ‘Oedipe’
wordt vertolkt door Johan Reuter (Dr. Schön Lulu) en Jocaste
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KERSTCONCERT
Niet alleen in het orkest,
maar ook als groep en solistisch laat de kopergroep
van het Nederlands Philharmonisch Orkest zich van
hun beste kant horen. Een
speciale plaats is ingeruimd
voor trompettiste Lucienne
Renaudin-Vary, die, nog
maar twintig jaar jong, een
absolute meester op haar
instrument is. Met op het
programma Carnaval de Venise van Arban en delen uit
De notenkraker, op. 71 van
Tsjaikovski.
Het Koninklijk Concertgebouw, 22 december
door Sophie Koch. Het Koor van
De Nationale Opera heeft een
prominente rol.
do 6 dec t/m di 25 dec diverse data en aanvangstijden,
Nationale Opera & Ballet,
€ 16,- t/m € 146,ATTAIGNANT CONSORT
In de bijzondere bezetting van
vier traverso’s speelt het Attaignant Consort muziek rond reformator Martin Luther. Koralen
van de kerkhervormer worden
afgewisseld met composities en
intavolaties van onder anderen
Heinrich Finck, Josquin des Prez
en Jan Pieterszoon Sweelinck.
vr 7 dec 13:13, Orgelpark,
€ 9,- t/m € 15,LARISSA GROENEVELD
Er zijn maar weinig cellisten die
zo overrompelend mooi spelen
als Larissa Groeneveld. Met haar
Venetiaanse instrument uit 1763
laat ze muziek van Reger, Cassado en Vasks voor cello solo laat
horen. Cellopoëzie in de puurste
vorm.
za 8 dec 14:00, Noorderkerk,
€ 15,- t/m € 16,POLO DE HAAS - GONG
‘Het ene moment is ‘Gong’ swingend, dan weer ongenaakbaar

cool. De Haas is een meester in
het suggereren van stemmingen,
waarbij de roffels van drummer
Pierre Courbois de intensiteit
verhevigen’, aldus JazzNu. Vijf
sterren!
za 8 dec 20:15, Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam, € 28,50
MEEZING MESSIAH 2018
Het oratorium Messiah van Georg Friedrich Händel is misschien
wel het meest bekend van het
‘Hallelujah’-koor. Messiah bevat
naast de aria’s voor solisten een
groot aantal meerstemmige koorstukken, die u mee kunt zingen.
zo 9 dec 15:00, Koninklijk
Theater Carré, € 26,50
JONGE STRIJKERS &
BLAZERS AMSTERDAM
De Nederlandse stervioliste Liza
Ferschtman gaat samen met het
strijkers- en blazersensembles
fragmenten uit de ‘Vier Jaargetijden’ van Antonio Vivaldi
en Astor Piazzolla uitvoeren.
Daarnaast andere klassieke
meesterwerken.
zo 9 dec 15:00, Vondelkerk,
€ 5,- t/m € 15,NEMANJA RADULOVIC
De flamboyante Nemanja Radulovic schittert bij het Borusan
Istanbul Philharmonisch Orkest
in het virtuoze ‘Vioolconcert’ van
Chatsjatoerjan. Met een exotisch
tintje, net als Stravinsky’s ‘De
vuurvogel’.
zo 9 dec 11:00, Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam, € 21,MATANGI QUARTET
‘Canto Ostinato – strings attached’: Een bewerking voor
strijkers van het bekendste werk
van Simeon ten Holt.
zo 9 dec 15:30, Amstelkerk,
€ 10,- t/m € 22,50
CHOIR OF KING’S COLLEGE
Het Choir of King’s College zingt
al bijna zes eeuwen dagelijks in
de kapel te Cambridge. Vandaag
brengt het allerhande kerstliederen: echt Britse carols en klassiekers als ‘Silent Night’.
di 11 dec 20:15, Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam, € 23,NEDERLANDSE BACHVERENIGING – KERST MET BACH
Een bijzonder kerstprogramma
met cantates die Bach componeerde ter ere van Maria en
Kerstmis. Ook klinkt de allereerste cantate die Bach voor eerste
kerstdag schreef, ‘Christen, ätzet
diesen Tag’, met een weelde aan
instrumenten: vier trompetten,
pauken, drie hobo’s, strijkers en
basso continuo.
di 11 dec 20:15, Muziekgebouw aan ‘t IJ, € 34,50
MUSICA TEMPRANA CODEX IBARRA
In dit concert klinken meerstemmige villancicos – volksmuziek,
maar hier met religieuze teksten.
Het succes van dit repertoire
was vooral te danken aan de
vermenging van de Europese barokstijl met traditionele LatijnsAmerikaanse elementen. Música
Temprana vult het programma
aan met andere, levendige kerstmuziek uit Ecuador en Peru.
do 13 dec 20:15, Orgelpark,
€12,50 t/m € 20,TOMÁŠ MACH & HIROKO
MATSUMOTO: UNCONVENTIONAL CHRISTMAS
Het programma bestaat uit klassieke werken, Argentijnse tangos
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en originele composities van de
Tsjechische violist Tomáš Mach
en Japanse liederen door pianiste/zangeres Hiroko Matsumoto.
vr 14 dec 20:00, Café Belcampo, € 10,- t/m € 13,VOCAAL ENSEMBLE
FRASCANTI
Klassieke en moderne kerstliederen met op het programma o.a.
Gombert, Sweelinck, Hassler en
Carol of the Bells.
za 15 20:15, zo 16 dec 15:30,
Oosterkerk, € 15,LA PETITE BANDE
Het wereldberoemde barokensemble La Petite Bande onder
leiding van Sigiswald Kuijken
brengt ‘Weihnachtsoratorium’
van Bach.
za 15 dec 20:15, Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam, € 45,HET GROOT CONCERTKOOR
AMSTERDAM - MAGNIFICAT
BACH EN BAROK
Een op en top klassiek programma, met vier magnifieke stukken
van componisten die hebben
geleefd eind 17e, begin 18e eeuw:
Vivaldi, Scarlatti, Lotti en Bach.
zo 16 dec 15:15, Beurs van
Berlage, € 16,- t/m € 26,LA CICALA - HÄNDELS ITALIË
Wat gebeurt er wanneer grootheden als Händel, Scarlatti en
Corelli elkaar ontmoeten? De
Italië-specialisten van het Nederlandse barokensemble La Cicala
zochten het uit. In het spoor van
de jonge Händel gaat het ensemble richting Rome, Venetië en
Napels met een muziekselectie
die de impact van deze expeditie
op Händels oeuvre weerspiegelt.
zo 16 dec 14:00, Muziekgebouw aan ‘t IJ, € 12,50
NEDERLANDS JEUGD
STRIJKORKEST AMERICAN JOURNEY
Het Nederlands Jeugd Strijkorkest goes west. Van immigranten
advertentie
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