2017
CONCERTEN IN ZUIDAS

Van 11 t/m 20 augustus neemt het Grachtenfestival 2017 weer bezit van Amsterdam. Tijdens dit grootste
klassieke muziekfestival van Nederland trakteren talentvolle musici, jong en oud, op unieke concerten.
Ook Zuidas biedt weer een podium aan musici van over de hele wereld. Op maar liefst 8 bijzondere locaties
in Zuidas zijn concerten te beluisteren. Zoals in het Beatrixpark, de hoteltuin van het Hilton tot en met
inspirerende plekken als de Botanische Tuin Zuidas en het hoofdkantoor van Akzo Nobel (Art Foundation).
Het thema van deze 20ste editie van Het Grachtenfestival is ‘In Stijl’. Het sluit aan bij de aansprekende
plekken waar iedereen kan genieten van prachtige muziek, gratis of tegen een kleine vergoeding.

Zaterdag 12 augustus

JUNIOR GRACHTENFESTIVAL OPERA DOLLEBOELJA: WAT EEN FEEST!

Beatrixpark t/o Artsenijhof
12.00 en 14.00 uur
Een komische opera voor het hele gezin (30 minuten)
over een verjaardagsfeest waarbij eigenlijk niemand
jarig is. Bekende operamelodieën met nieuwe
teksten in een nieuw verhaal. Diverse stijlen komen
samen, zo wervelend dat je haast zou vergeten dat
het Opera is.
Leeftijd vanaf 4 jaar. Toegang: gratis

Zondag 13 augustus

THE COUNTER POINTS

Art Chapel Beatrixpark
11:00 – 12.00 uur
Ensemble The Counterpoints bestaat uit drie
piepjonge musici die stokoude muziek spelen.
En aangezien 2017 een Telemann-jaar is (de componist overleed 250 jaar geleden) brengen ze een ode
aan deze stijlvirtuoos. De barokmuziek vertegenwoordigt een periode met enorme verscheidenheid
aan muzikale stijlen en internationale invloeden.
Toegangskaarten: regulier €16,- korting €12,-

Maandag 14 augustus

PETER BEETS TRIO, RAQUEL KURPERSHOEK & GIDEON TAZELAAR

Hilton, hoteltuin - Apollolaan 138
20:30 – 21.30 uur
Peter Beets, een graag geziene gast van het Grachtenfestival, neemt twee aanstormende talenten onder
zijn vleugels. Vocaliste Raquel Kurpershoek maakte
met haar eigen compositie diepe indruk tijdens de
finale van het Prinses Christina Jazz Concours. Samen
met saxofoon-wonder Gideon Tazelaar stelt dit unieke
trio een aantrekkelijk programma samen.
Toegangskaarten: regulier €16,- korting €12,Dinsdag 15 augustus

BRASSTA LA VISTA

Beethovenplein
12.30-13.30 uur
Deze 8-koppige brassband die bestaat uit oud-leden
van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest heeft het
enthousiasme en de muzikale power om een plein
te laten dansen. De aanstekelijke mix van eigen
werk en covers wordt met enthousiasme neergezet
en laat het publiek geen moment stilstaan.
Toegang: gratis
Dinsdag 15 augustus

KIKA SPRANGERS
QUARTET

MEMBERS
ONLY

Loyens & Loeff - Fred. Roeskestraat 100
17:00 uur
Saxofoniste Kika Sprangers won met haar
12-koppige Larger Ensemble op 11 februari de pitch van het Grachtenfestival in de
categorie In Stijl. Bij Loyens & Loeff speelt
zij met haar quartet (saxofoon, gitaar,
basgitaar, zang) eigen gecomponeerd
werk. Stijlvol en virtuoos is deze nieuwe
jazzgeneratie.
Toegang: Members only. Aanmelden via:
servicepoint@hellozuidas.com

Voor meer informatie en bestellen van tickets
zie: www.grachtenfestival.nl

Brassta La Vista

Woensdag 16 augustus

GIDEON TAZELAAR TRIO

Botanische Tuin Zuidas
- Van der Boechorststraat 8
12.30-13.30 uur
Het Gideon Tazelaar trio speelt de muziek van de
legendarische jazzpianist en orkestleider Duke
Ellington. De jonge muzikanten gaan de uitdaging
aan om met deze kleine groep het overweldigende
geluid van Ellington en zijn Big Band te vangen.
Toegang: gratis
Donderdag 17 augustus

INTERCONTINENTAL ENSEMBLE

Circl –ABN AMRO Paviljoen - Gustav Mahlerplein
12:30 -13.30 uur
Het Intercontinental Ensemble speelt kamermuziek
voor blazers en strijkers in verschillende formaties.
Het ensemble spreekt publiek van verschillende
generaties en culturele achtergronden aan en laat
zien dat muziek geen grenzen kent. De leden van
het ensemble bewerkten eigenhandig de Tweede
Symfonie van Beethoven, daarnaast spelen zij
werken van onder anderen Debussy.
Toegang: gratis
Vrijdag 18 augustus

JOS BAGGERMANS KWARTET

AkzoNobel Art Foundation
- Christian Neefestraat 2
16:00 -17.00 uur
Jos Baggermans is saxofonist en winnaar van de
Publieksprijs Grachtenfestival Conservatorium Concours 2017. Bij AkzoNobel treedt hij op met zijn kwartet.
Toegangskaarten: regulier €14,- met korting €12,-.

