SoWhat familieconcerten zetten het Zonnehuis weer op zijn kop!
Met SoWhat weet je zeker dat je lol gaat beleven tijdens de bruisende
concerten waarin klassieke, jazzy en speelse klanken afgewisseld worden
met workshops, poppenspel, gedichten en dans.
In het seizoen 2017 – 2018 verzorgt SoWhat weer een gevarieerd
programma met negen unieke concerten voor de kleintjes vanaf 1 jaar,
hun ouders, grootouders, oppas, tantes, ooms, de buren, het maakt niet uit! Een concert
duurt één uur, waarin van alles aan bod komt: klappen, dansen, spelen, zingen, luisteren,
klassieke muziek, jazz, voorlezen... en het allerleukste is dat de kinderen (en soms ook de
ouders!) mogen meedoen.
SoWhat speelt van september 2017 tot en met mei 2018 elke laatste zondag van de maand
in Het Zonnehuis. 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 24 september opent SoWhat het seizoen met een
doldwaas feestje waar kinderen niet alleen gratis toegang krijgen, maar bij inlevering van
een tekening zelfs een euro toe krijgen! Volwassenen betalen die dag de kinderprijs.
De complete speellijst en meer info vind je op www.sowhatkinderconcerten.nl.

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 15:00 uur
Kaartverkoop www.mijnwebwinkel.nl/winkel/stichting-sowhat | Aan de deur
Web www.sowhatkinderconcerten.nl/ | facebook.com/sowhatkinderconcert

Stichting SoWhat | Matthias Konrad | 06-24860065

Speellijst SoWhat familieconcerten
Het Zonnehuis seizoen 2017 - 2018
Zondag 24 september 2017 – Feestje!!
SoWhat is jarig en iedereen mag komen! We trakteren op feestelijke klanken, smakelijke
composities, toeters, bellen en slingers. Als klap op de vuurpijl betalen bij onze première in
het Zonnehuis volwassenen het kindertarief en kinderen helemaal niets. Sterker nog, bij
inlevering van een tekening krijgen kinderen een euro toe! Met muziek van o.a. Richard
Strauss en James Brown.
Zondag 29 oktober 2017 – Kippenvel
SoWhat bezorgt je kippenvel: met een bang spookje, een gnoom, een muzikale heksenjacht,
een wereldwijd spinnenweb en nog veel meer spannends. En pas op: de grootste griezels
staan op het podium… Met muziek van o.a. Wayne Shorter, Mussorgsky en Harry Potter.
Zondag 26 november 2017 – De beat van Piet
Yo! Doe mee met die vette beat, wees een hip hop Piet!
De Sint zit te rappen, over cadeaus op te scheppen.
Iedereen gaat zingen, dansen en swingen
op muziek van Piazzolla, Pastorius en Piet.
Zondag 7 januari 2018 – Het luchtfietsje
Ready for take-off! We vliegen via de regenboog naar de maan, en wie komen we daar
tegen? En als onze band lek is, pakken we gewoon het tapijt! Met hemelse muziek van Johan
Sebastian Bach, John Williams, Frank Sinatra en anderen.
Zondag 28 januari 2018 – Koek en Zopie
Wordt het zwemmen of klunen deze winter? Over walsen op schaatsen, echte mutsen,
ijskoude prinsessen en wintertenen. SoWhat is deze keer supercool, dus trek je wollen sokken
maar aan! Met de Schaatsenrijderswals en muziek van o.a. Antonio Vivaldi en De
Stratenmakeropijsshow.
Zondag 25 februari 2018 – Snip, ritsel & plop
Neem 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.
Zondag 25 maart 2018 – Fluitenkruid en trompetnarcissen
Een vrolijk lenteconcert vol kriebels, vlinders, sprinkhanen, kuikens in eierschalen, de
bloemenwals en als primeur de eerste éénminuutversie van de Sacre du Printemps ter wereld.
Komt dat zien! Met muziek van Tchaikovski, Stravinsky, J. Strauss Jr., The Beatles en vele
anderen.
Zondag 29 april 2018 - Vakantiekriebels
Holiday, vacances, Ferien, högtider! Alles wat je voor een vakantie nodig hebt: de leukste
fileliedjes, vliegtuig-gym, zonnebrandblues en muggenklappers. Ga all inclusive met SoWhat!
Met muziek van o.a. G.F. Händel en Duke Ellington.
Zondag 27 mei 2018 - Schilderijententoonstelling
Zet je papieren muts op, pak de schildersezel, neem je palet in de hand en schilder in je
hoofd mee op de klanken van SoWhat´s eigenzinnige tentoonstelling. Met muziek van o.a.
Aram Khachaturian en Frederick Delius.

