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NIEUWE SOWHAT FAMILIECONCERTEN IN HET ZONNEHUIS! 

Vanaf 3 oktober 2021 speelt SoWhat weer elke eerste zondag van de 
maand het dak van het Zonnehuis eraf! De bruisende 
familieconcerten zijn een feestje voor jong en oud. 

Tot en met juni 2022 speelt SoWhat elke eerste 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: klappen, dansen, spelen, zingen, luisteren, 
klassieke muziek, jazz, 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 2021 – 2022 Het Zonnehuis  
 

3 oktober 2021 Zoom Zoom! 
Eindelijk weer live-muziek, en even geen gezoom! Of toch wel? Een beestachtig 
programma over bijen, vlinders, kippen, kakkerlakken etc. 
http://www.sowhatkinderconcerten.nl/zoom-zoom 

7 november 2021 De Dino en het Ei 
Wie was er nou eerder? De kip, eh dino of het ei? Over Archaeopteryx-kuikens in hun 
eierschalen en de klok die tikt op de maat van de muziek. 
http://www.sowhatkinderconcerten.nl/de-dino-en-het-ei 

5 december 2021 In de Maneschijn 
Sint en Piet op het dak, maar: waar is de maan gebleven? Over maanrovers, de 
Pepernotenblues en Sinterklaasgym voor ouders. 
http://www.sowhatkinderconcerten.nl/in-de-maneschijn 

2 januari 2022 Van Oerknal tot Slotakkoord 
Een feestelijk Familieconcert met vuurwerkmuziek, een midwinterhoorn, de oliebollenwals 
en een daverend Slotakkoord om vrolijk het nieuwe jaar in te gaan. 
http://www.sowhatkinderconcerten.nl/van-oerknal-tot-slotakkoord 

6 februari 2022 De verkleedkist van SoWhat  
Waarin een olifant zich verkleedt als eekhoorn, we carnaval in Rio vieren, een keizer 
nieuwe kleren krijgt en Sneeuwwitje acte de présence geeft. KOM VERKLEED! 
http://www.sowhatkinderconcerten.nl/de-verkleedkist-van-sowhat 

6 maart  2022 Do, Re, Mi  
Samen componeren, jodelen en rodelen, kraakheldere ijsmuziek om op uit te glijden. 
http://www.sowhatkinderconcerten.nl/do-re-mi 

3 april 2022 Kikker in je Bil 
Een pretconcert met gekwaak van niveau, grappen en grollen om je kapot te lachen! En 
hoe verander je die prins nou weer in een kikker? 
http://www.sowhatkinderconcerten.nl/kikker-in-je-bil 

1 mei 2022 De Tovertuin  
Luister naar betoverende klanken en dans mee met magische dansen. Heksen, tovenaars, 
gnomen, dwergen en elfjes! 
http://www.sowhatkinderconcerten.nl/de-tovertuin 

5 juni 2022 Kiekeboe! 
Over een bang spookje, een verlegen reus, een muzikale heksenjacht, een kleverig 
spinnenweb en nog veel meer spannends. 
http://www.sowhatkinderconcerten.nl/kiekeboe 

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. 
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