
grote tuinpodium

Tolhuistuin        Tolhuistuin
Amsterdam

tuinhuis

grasveldje

tuinzaal

concertzaal

kleine tuinpodium

tuintent
muziekzaaltje

waterstudio

ingang

toiletten

toiletten

inschrijven 
workshops

info

ehbo

limonade

popcorn

strippen-
kaarten

strippen-
kaarten

schminck

strippen-
kaarten

kassa

schminck

www.kindermuziekfestival.nl



zondag 15 september

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
p r o g ra m m a

Grote tuinpodium

Kleine tuinpodium

Grasveldje

Tuinzaal

Concertzaal

w o r k s h o p s

Waterstudio

Muziekzaaltje

Tuintent

Tuinhuis

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

Gerson Main
Gerson Main maakt dansbare poëzie, eigenzinnige 
levensliederen en Caribische country. Hij werd in 2015 
bekend toen hij meedeed aan De Beste Singer-Songwriter 
van Nederland en noemde zijn eerste album “De Slechtste 
Singer-Songwriter” van Nederland. Maar dat is hij zéker niet!  

Project Wildeman 
Project Wildeman heeft lef en is een tikje gek. Met een 
enorme speelsheid en oerkracht maken zij intuïtief 
muziektheater. Vol overgave neemt Project Wildeman 
je mee in hun fantasie

De Donsband
Een optreden van de DONS band is een concert vol 
verkleedpartijen, feestelijkheden en diverse muzikale 
stijlen voor zowel kleine als grote mensen! De thema’s van 
de liedjes worden bedacht door kinderen en uitgevoerd 
door de kunstvak-docenten van DONS Opvang. 

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.

Meisjes met de wijsjes
De Meisjes met de Wijsjes verwarmen de harten van hun 
publiek met heerlijke nostalgie van het Nederlandstalige 
lied. Ze zingen bekende, Nederlandse Wijsjes van toen 
en nu, maar dan in een vierstemmig jasje... uhm, jurkje.

Drum drum drum 
In deze “greatest hits” voorstelling geniet je opnieuw van 
de spetterende percussie solo’s en meezingers in een 
typisch Caribisch jasje. 

Acrocordion
 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?

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. 

Martien Groeneveld’s Reuze Xylofoon
Martien komt met zijn hele grote xylofoon, een toonladder 
waar je ook in kan klimmen! Speel je ook mee?

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.

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?

Erminia Fernandez Cordoba en Arturo Ramon
Doe een grote bloem in je haar, trek je flamencorok aan, 
zet een Spaanse hoed op en neem een waaier mee want 
het wordt heel warm! De gitaar roept ons! Olé!

Jong Talent
Geen KinderMuziekFestival zonder kinderen die zelf muziek 
maken! Jazz Kids, The Young Ones, Sham Septet, en de 
Junior Jazz Experience van de Muziekschool Amsterdam 
laten hun talent horen. Van de Blazersschool Haarlem 
komen de New Harlem Brothers.

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.

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?

 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’.

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

zaterdag 14 september

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

Mima meedoe muziek (2 - 4 jaar)
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 en 
mee te dansen.

Spelend zingen (AL)
Muzikale pret! Spelenderwijs zingen en dansen! 

Shout it out loud! (7+)
Laat de inner gangster in je los, rap de longen uit je lijf en 
drop je lyrics samen met Marco E. van Tune 4 U 

Jamming @the HUB! (7+)
Wil jij meemaken hoe het is om in een echte popband te spelen? 
Je kunt uitproberen op gitaar-keyboard-bas-drums en 
natuurlijk zingen. Ook als je nog nooit eerder heb gespeeld!

 Djembebende (5+)
Met de klanken van de Afrikaanse djembe wordt het 
samen een swingende bende!

Instrumenten Knutselen (AL)
Kom zelf een percussie instrument maken in het tuinhuisje

Body Percussion (AL)
Iedereen zit vol ritme. Ga klappen, stampen, knippen met 
je vingers en nog veel meer. Het wordt één groot ritmisch 
feest, vol energie.
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 voor workshops graag inschrijven

 workshops 10 minuten van te voren verzamelen


