
zondag 7 juli

10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

v o o r s t e l l i n g e n  ( b u i t e n )

Zeezichtpodium Jazz Kidz Ada, Coleta en Carlien Percossa Samba Salad Percossa Convoi Exceptional

Zeezicht veld Ac(cr)ordeon Punt Moc Ac(cr)ordeon

Duinpan theater Punt Moc

Duinpannetje Maya zingt de wereld rond Artiance Junioren 
orkest Ruik de Roem openpodium

Geheime bospodium Ada, Coleta en Carlien Liedjesdienst Liedjesdienst

Woonwagensprookje Woonwagensprookje Woonwagensprookje Woonwagensprookje

w o r k s h o p s  ( b i n n e n )

Zonnezaal Spelend zingen! 6+ Spelend zingen 6+ Shout it out Loud! 8+ Shout it out Loud! 8+

Duinzichtzaal gitaarorkest 7+ gitaarorkest 7+ Afropercussie 5+ Gitaarorkest 7+ Afropercussie 5+

Middenzaal Knutselen Knutselen Knutselen

Bieb Feest je mee! 4+ Mima meedoe 2+ Feest je mee! 4+ Mima meedoe 2+ Feest je mee! 4+ GEKkoor 4+
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10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

v o o r s t e l l i n g e n  ( b u i t e n )

Zeezichtpodium New Harlem Brothers Milou Mignon Junior Jazz  
Experience Trapperdetrap De Stokers Trapperdetrap De Stokers

Zeezicht veld Renato Capoeira Renato Capoeira

Duinpan theater Max Tak-Pikevel Max Tak-Pikevel

Duinpannetje Liedjesdienst Jazz Juniors Sham Septet Ruik de Roem openpodium

Geheime bospodium Milou Mignon Milou Mignon Liedjesdienst

Woonwagensprookje Woonwagensprookje Woonwagensprookje Woonwagensprookje

w o r k s h o p s  ( b i n n e n )

Zonnezaal Spelend zingen! 6+ Spelend zingen 6+ Shout it out Loud! 8+ Shout it out Loud! 8+

Duinzichtzaal Gitaarorkest 7+ Gitaarorkest 7+ Afropercussie 5+ Gitaarorkest 7+ Afropercussie 5+

Middenzaal Knutselen Knutselen Knutselen

Bieb Feest je mee! 4+ Mima meedoe 2+ Feest je mee! 4+ Mima meedoe 2+ Feest je mee! 4+ GEKkoor 4+
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Punt Moc
Deze drie Spaanse broers komen helemaal uit Spanje!  Gelukkig, 
je hoeft geen Spaans te spreken om van deze show te genieten! 
Het verhaal en de grappen worden gemaakt zonder te praten.

Maya zingt de wereld rond
Met een koffer vol fantasie en handige spulletjes kom je een 
heel eind. De eigenwijze Maya weet dat eigenlijk niets onmogelijk 
is, immers; ‘in je hoofd kan alles!’
Ga je mee op reis?

Percossa
Percossa vind in alles ritme, en daar gaat hun voorstelling over. 
Deze slagwerkers weten uit bijna alles muziek te krijgen. Of 
dat nu tandenborstels, kinderwagens, buisjes of traditionele 
instrumenten zijn.

Jazzkidz
De Jazzkidz swingen en feesten. Deze jonge muzikanten van 
Muziekschool Amsterdam openen, onder leiding van Leon van 
Mill, het KinderMuziekFestival op het grote Zeezicht Podium.

Convoi Exceptional 
De ervaren jongens van Convoi Exceptional weten hoe ze je 
in beweging krijgen. Vol energie en vurig met soms een klein 
momentje rust. Rock en Roll in har(d)t en nieren. 

Ac(cr)ocordion
 Grappig, verbazingwekkend en ontroerend. Een accordeoniste 
speelt en zingt een mooi lied voor het publiek maar wordt 
onderbroken door een acrobaat die gekke sprongen en grapjes 
maakt. Ze dagen elkaar uit. Hoe zal dat aflopen?

Milou Mignon
Milou speelt samen met haar discodieren, een driekoppige 
superband, liedjes als eigentijdse muziekdoosjes en waargebeurde 
verhalen over fluitenkruid en kikkerdril, poppenhuizen en aquaria.

De Liedjesdienst 
Zanger, kunstenaar en verteller Friso Vonder neemt je mee in 
een spannend verhaal van lang, lang geleden en het is maar 
de vraag of je terug komt.

Max Tak met Pikefel 
Waarom krijgen we bij het horen van een mooi liedje koude 
rillingen? Waarom gaat het horen van een tandartsboor door 
merg en been? Welke geluiden maken ons bang of maken ons 
aan het lachen?

Renato Bertolino - Capoeira 
Renato Bertolino en zijn vrienden komen naar het festival met 
Braziliaanse capoeira. Dat is een dansende vechtsport met het 
bijzondere instrument de birinbaut. Durf je ook mee te doen? 
Meezingen mag ook!

De Stokers 
Geen KinderMuziekFestival zonder een feestelijke afsluitband! 
De Stokers zwerven om hokjes heen en graaien bij elkaar wat 
er nodig is voor een uitbundige dansvloer. Klezmer, polka, 
smartlappen, punk, het gaat zo door de gehaktmolen.

Het Woonwagensprookje
 Wees 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. 

Trapperdetrap
Trapperdetrap is volwassenenmuziek voor kleintjes. Omdat 
kindermuziek voor ouders geen straf hoeft te zijn

Sham Septet
Het Sham Septet bestaat uit 7 jonge muzikanten van de 
Muziekschool Amsterdam. Het Sham Septet is de winnaar van 
de Amsterdam Muziekprijs in de categorie Pop/Jazz

Samba Salad - Vrienden voor Altijd
Dit knotsgekke familie gezelschap en tevens grondlegger van 
het KinderMuziekFestival mag natuurlijk niet ontbreken! Ze 
zijn meer dan 40 jaar ‘Vrienden voor Altijd’. 

Ada, Coleta en Carlien
Swingen met de allerkleinsten! Ada, Coleta en Carlien spelen 
een vrolijke mix van eigen liedjes “the golden oldies” van het 
peutermuziek repetorie.

zaterdag 6 juli

Feest je mee! 4+ 
Muzikale pret rondom het prentenboek ‘Feest’Karin vertelt en 
speelt en iedereen zingt, danst en speelt mee.

Mima meedoe muziek 2+ 
In de workshop zingt Tanaquil graag een liedje voor de groep, 
lekker meedoen mag helemaal. Ook hebben we instrumenten 
om mee te schudden of op te tikken. 

Spelend Zingen 6+  
Spelenderwijs dansen en zingen met Maria.

Tune4U - Shout it out loud! 7+  
Laat de inner gangster in je los, rap de longen uit je lijf en Drop 
je Lyrics! Ga onder begeleiding van Marco E. !

Afrikaanse percussie 5+
Uitgaande van de klanken van de djembé, de zware dundun 
tonen en de lichte percussieklanken vormen we samen een 
echt orkest.

Gitaarorkest 7+  
Gitaren spelen met een gitaarorkest?Ook voor iedereen die nog 
nooit een gitaar in zijn handen heeft gehad! 
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