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Het mag weer. Het kan ook weer, 
zij het in beperkte mate: concerten
bezoeken. Met als grote bonus dat 
het Grachtenfestival 2020 gewoon
doorgaat.

Tussen 7 en 16 augustus wordt
 Amsterdam een plek om tot bezin-
ning te komen. Wel ziet festivaleditie
nummer 23 er door de coronamaat -
regelen anders uit dan in voorgaande
jaren. Zo zijn er geen honderd, maar
veertig locaties, moesten buiten -
concerten naar binnen verplaatst
worden en ontbreken grote ensem-
bles – orkesten passen met 1,5 meter
afstand tussen de musici niet op een
podium. 

Die beperking heeft ook een voor-
deel. Het Grachtenfestival zal dit jaar
intiemer zijn en overzichtelijker. 
Al blijft er van alles te zien en te
 beluisteren; van concerten in Amster-
damse kerken en wonderkinderen 
op Pampus tot Emmy Storms in de
Wintertuin van Krasnapolsky.

De grootste kracht van het Grach-
tenfestival blijft de toegankelijkheid.
Het aanbod is breed (van Dvořák tot
fado), terwijl er al kaartjes te koop
zijn voor 5 euro (de duurste zijn 30
euro). Tevens is het mogelijk thuis
gratis mee te kijken: er worden dage-
lijks concerten gelivestreamd.

Covid-19 is nog lang niet verslagen,
en de gevolgen van deze crisis zullen
nog lang naijlen. Juist daarom is het
een geluk dat het Grachtenfestival
gewoon plaatsvindt: eindelijk is er
gelegenheid alle ervaringen van de
laatste tijd even opzij te zetten. 

Waar woorden tekortschieten,
spreekt de muziek.

Intiem 
en over-
zichtelijk

tekst Kim van der Meulen
foto Jakob van Vliet

De programmering was zo goed als rond,
de locaties geboekt, de ensembles gecon-
tracteerd. Toen moest alles wegens de
 coronamaatregelen op de schop. Dat er
deze zomer toch een 23ste editie van het
Grachtenfestival is, noemt directeur

 Marie-Luce Bree een wonder. Toch is dat niet de reden dat
het thema dit jaar Wonder is, vertelt ze. “Dat thema ligt 
al een paar jaar vast. We doelden ermee op de overlap van
wetenschap en kunst: allebei mensenwerk, maar de uit-
komst heeft soms zo’n onverklaarbare schoonheid dat het
uit een andere wereld lijkt te komen. Dat zie je terug in de
programmering. Zo is er een concert over Einstein, waar-
bij een verteller over zijn leven en fascinatie voor muziek
vertelt, met stukken van componisten uit Einsteins tijd.
Maar in tijden van corona is muziek ook een wonder dat
verbindt, troost en blij maakt. Daarmee heeft het thema
een extra lading gekregen.”

Plekken met veel karakter
Door de coronamaatregelen ziet het festival er behoorlijk
anders uit dan vorig jaar, toen Bree haar eerste editie als
 directeur beleefde. Zo zijn er geen honderd, maar veertig
locaties, moesten buitenconcerten naar binnen verplaatst
worden, omdat geplaceerde zitplaatsen buiten moeilijk te
hanteren zijn, en zijn er geen grote ensembles – orkesten
passen nou eenmaal niet op een podium met 1,5 meter af-
stand tussen alle musici. Meer dan acht musici tegelijk zul
je deze editie dus niet zien optreden, en dat voor een pu-
bliek van ongeveer honderd mensen. Volgens Bree doet
dat niets af aan de beleving. “Meerdere keren per dag zijn
er concerten in prachtige Amsterdamse kerken, zoals De
Duif, de Westerkerk en de Zuiderkerk. Plekken met veel
karakter, waarvan we weten dat de akoestiek en het zicht
goed zijn en die heel intiem aandoen. Doordat er minder
mensen in de zaal zitten, wordt het nog bijzonderder om
een concert bij te wonen en heb je altijd goed zicht op de
musici. Al is dat niet voor iedereen belangrijk: ik zie vaak
genoeg dat mensen hun ogen dichtdoen als de muziek
 begint, om er nog intenser van te genieten.”

Het Grachtenfestival is normaal gesproken een mooie
manier om Amsterdam beter te leren kennen, met concer-
ten in de hele stad. Kan dat dit jaar nog wel, met minder lo-
caties? “Zeker,” antwoordt Bree. “We werken samen met
lokale bibliotheken en buurthuizen, van Nieuw-West tot
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Noord, dus die spreiding zoeken we nog steeds op. Wat dat
betreft is het festival onveranderd: overal in de stad bieden
we jong talent een podium. We richten ons op musici
 onder de 35 jaar, omdat er een enorm gat is tussen het
 conservatorium en het Concertgebouworkest. Er is een
hele generatie jonge musici die gehoord wil worden. Die
laten we bezoekers bij ons ontdekken.” Een geluk bij een
ongeluk: de meeste jonge talenten die al voor de corona-
crisis op het programma stonden, wonen en werken in
 Nederland. Ze hebben dus geen last van reisbeperkingen
en treden straks gewoon op. “Nederland telt negen conser-
vatoria, waarvan enkele internationaal zo vermaard zijn
dat ze ongelooflijk veel buitenlands talent trekken,” zegt
Bree. “Die mensen hebben hun leven en carrière hier in
Nederland. De poule van talentvolle musici die aan con-
servatoria studeren of net zijn afgestudeerd, was voor ons
dus net zo groot als normaal.” 

Verrassingsoptreden
De allerjongste musici, tussen 11 en 17 jaar, treden tijdens
het Grachtenfestival meestal op tijdens huis-, tuin- en
dakterrasconcerten, bij Amsterdammers die hun woning
hiervoor beschikbaar stellen. Die concerten staan dit jaar
niet op het programma. Toch zijn ze er wel, zegt Bree – ze
zijn alleen niet voor iedereen toegankelijk. “Normaal ge-
sproken plaatsen we zo’n veertig stoelen in iemands huis
en bouwen we de woonkamer daarmee om tot kleine con-
certzaal. Vanwege die 1,5 meter afstand zouden er dit jaar
zo weinig mensen in mogen dat het niet te doen is. Om die
jonkies toch een podium te bieden, besloten we de concer-
ten wel door te laten gaan, maar dan alleen voor bewoners
en hun genodigden. Zo bedanken we hen er meteen voor
dat ze hun huis al jarenlang voor ons openstellen.”

Ook de gratis concerten in parken en op pleinen maken
dit jaar plaats voor een besloten programmaonderdeel:
verrassingsoptredens in afgesloten binnenplaatsen van

‘Een concert
bijwonen
wordt nog
bijzonderder’

dat we er niet zijn voor een specifieke bevolkingsgroep.” 
Wat Bree dit jaar vooral zal missen, ongetwijfeld net als

veel bezoekers, zijn de pontons in de grachten waarop
 musici optreden voor een groot publiek. “Dat is altijd ons
cadeau aan de stad. Maar iedereen zal begrijpen dat het nu
even niet anders kan. En elk nadeel heeft z’n voordeel: bij
slecht weer, zoals vorig jaar, zitten we dit jaar binnen in elk
geval droog.” De afgeslankte versie van het Grachtenfesti-
val moet even laagdrempelig zijn als normaal, zegt Bree.
“Omdat we moeten weten hoeveel mensen er in de zaal
zijn en rijen voor de deur willen voorkomen, moeten be-
zoekers dit jaar voor elk concert een kaartje kopen. Maar
dat is dit jaar extra toegankelijk, want prijzen variëren
 tussen de 5 en 30 euro.” Thuis meekijken kost niks: in het
weekend worden de concerten vanuit de Zuiderkerk
 gelivestreamd, doordeweeks vanuit de zuilenzaal van
 Felix Meritis. “We willen een groter publiek bereiken dan
alleen de mensen die fysiek aanwezig zijn. Het Grachten-
festival is er voor iedereen.”

Het Grachtenfestival wordt dit jaar noodgedwongen 
intiemer dan ooit, met minder locaties en zonder openbare
buitenconcerten. Maar het programma is even divers als 
altijd, zegt directeur Marie-Luce Bree. ‘Er is een hele 
generatie van jonge musici die gehoord wil worden.’

Ronald Ockhuysen
Hoofdredacteur Het Parool
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Femke Halsema,  burgemeester
“De afgelopen maanden waren moeilijk voor on-
ze stad en de crisis is nog niet voorbij. Er is door
heel veel mensen hard gewerkt om de crisis te
beheersen en mensenlevens te redden. Wat het
leven voor veel mensen de moeite waard maakt,
werd noodgedwongen ongelooflijk beperkt.
 Allereerst het contact met familie en vrienden.
Ook de troost, het plezier en de hoop die kunst
en cultuur kunnen bieden, hebben we voor een
groot deel moeten missen. De klappen die de
sector nu krijgt, raken Amsterdam in het hart.
Het is fantastisch dat het Grachtenfestival een
vorm heeft gevonden om talent ook dit jaar een
podium te bieden en de stad op een ontspan-
nen manier van muziek te laten genieten. Ik hoop
dat u zich zult laten meevoeren op de betove-
rende klanken van het Grachtenfestival.” 

Dieuwertje Blok, presentatrice Earbites
“Wat heerlijk dat het Grachtenfestival doorgaat.
Jammer dat er minder mensen écht dichtbij
kunnen zijn, maar gelukkig is op Radio 4 elke dag
de talkshow Earbites. Zo kan iedereen meege-
nieten van al dat fantastische muziek talent. Ik
verheug me op alle programma’s van Emmy
Storms. Ze combineert moeiteloos muziekstij-
len en zit nergens vastgeroest. Met wilde gretig-
heid doet ze wat ze wil zonder zich aan allerlei
verwachtingen te conformeren.”

Floris Kortie, presentator Podium Witteman
en programmeur 
“Ik ga sowieso naar Duo Zeffiretti. Na het winnen
van het Grachtenfestival Conservatorium Con-
cours waren ze bij Podium Witteman. We waren
gelijk om! Het is speels, haast theatraal. Guy kust
het klavecimbel tot leven, en Mayaan is een char-
mante en verleidelijke frontman. Heerlijk!”

Tamar Brüggemann, directeur Wonderfeel
“Calliope Tsoupaki, Componist des Vaderlands,
schreef voor het project Festivals for Compassi-
on Thin Air. Dit is gedeeld door vele festivals in
Europa. Geweldig dat ook het Grachtenfestival
deelneemt en bijdraagt aan de diversiteit door
3Violas uit te nodigen dit stuk uit te voeren.”

Sophie de Lint, directeur De Nationale Opera
“Het Grachtenfestival is al jaren een bakermat
van jong talent – altijd in originele verbinding met
Amsterdam en zijn inwoners. Ik ben dan ook
heel blij en trots dat onze jonge artiesten uit De
Nationale Opera Studio zullen optreden tijdens
deze bijzondere editie van het festival!”

Maru Asmellash, creatief ondernemer  
The New Originals
“Ik kijk uit naar het concert van Velvet Plaza, een
belofte van Amsterdam, met klanken die doen
denken aan West- Afrika, met een melancholi-
sche 60’s- en 70’s-sfeer en gospelsounds.”

Gershwin Bonevacia, stadsdichter 
van Amsterdam 
“Als je vernoemd bent naar componist George
Gershwin, moet je haast wel een fan zijn van
jazzmuziek. Mijn tip is dan ook: ga lekker van
jazz genieten! De talentvolle band Smandem wil
je niet missen. Misschien zie ik je daar wel.”

zorgcomplexen en bejaardentehuizen, in elk stadsdeel.
Die zijn bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld in thuis-
quarantaine zitten of slecht ter been zijn. 

“De buitenconcerten zijn dit jaar een privéaangelegen-
heid,” zegt Bree. “Zo brengen we toch muziek naar de
mensen toe. Dat is nu sowieso belangrijker dan ooit, om-
dat veel mensen niet of maar kort op vakantie gaan.” 
De behoefte aan cultuurbeleving is groot, zegt Bree. “Dat
zagen we al aan de filmpjes uit Italië van mensen die tij-
dens de lockdown vanaf hun balkons muziek maakten en
samen zongen.” 

“De afgelopen maanden is heel duidelijk geworden dat
muziek voor en van iedereen is, en dat het ons verbindt.
Toen we in april met financiers en partners  gingen kijken
of het festival toch kon doorgaan, hoefde ik niemand dat
uit te leggen. Terwijl ik in het verleden nog weleens moest
benadrukken dat het Grachtenfestival niet alleen is voor
mensen die al van klassieke muziek houden, dat we óók
jazz en moderne muziek uit alle werelddelen brengen en

Warm aanbevolen

Grachtenfestival  
7 – 16 augustus 2020 
Het Parool 

‘Ik zal de pontons in de grachten
missen; die optredens zijn toch
elk jaar ons cadeau aan de stad’
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‘De viool
was een leuk
spelletje’

‘Authentiek? Ja dat is leuk om over jezelf te
horen.” We zitten in een park tegenover
het huis van violiste Emmy Storms (31)
aan een singel in Leiden. De stoeltjes en
tafel heeft ze zelf aangesleept. Thee en
stukjes chocola op tafel. “Ik heb denk ik

een natuurlijke manier van spelen ontwikkeld. Bovendien
speel ik veel verschillende stijlen en dat is ook nog steeds
wel bijzonder, al doen steeds meer mensen dat. Ik zal niet
zeggen dat mijn klank uniek is, ik klink alleen niet tra -
ditioneel klassiek. Er zit veel wereldmuziek in. Dat is
 logisch want dat heb ik altijd gespeeld, al vanaf toen ik
klein was.” 

Hoe klein was u?
“Het begon toen ik op mijn negende met Ierse muziek in
aanraking kwam; die heb ik nooit meer losgelaten. Een
Ierse juf tijdens een Suzukiworkshop (Japanse lesmetho-
de, red.) leerde me wat liedjes. Mijn tante was net naar Ier-
land verhuisd. Toen we haar gingen opzoeken, had ze van
alles geregeld en uitgezocht: spelen in een pub, een
muziek avond en summerschools. Zo ben ik van die mu-
ziek gaan houden. Ook thuis draaiden we veel wereldmu-
ziek. Mijn vader had zijn kast er vol mee staan.”

Draaide u die muziek zelf?
“Nee, mijn vader deed dat. Ik deed niks zelf, ik liep altijd
achter iedereen aan. ‘O dat vind ik wel mooi!’ en dan ging
ik daarheen. Zo was ik.” Ze kijkt even uit over het grasveld.
“Ik had gewoon mijn mond open en alles ging erin, als een

soort stofzuiger! Het was geen nieuwsgierigheid, ik kwam
gewoon dingen tegen.”

En de viool, die kwam u ook gewoon tegen?
“Nee, daar heeft mijn vader voor gezorgd. Ik was vijf. Hij
zei: ‘Nou, laten we dat eens proberen’, en het werkte. Nu
ben ik daar heel blij om. Het ligt me goed en ze spelen het
overal! Je zal toch als slagwerker geïnteresseerd raken in
wereldmuziek! Moet je ineens twintig instrumenten aan-
schaffen. Dat hoef ik niet. Ik kan dat allemaal op dat hout
dat ik al heb! Ik vond die viool in het begin vooral een leuk
spelletje. Het was direct een vanzelfsprekend ding in mijn
leven. De viool gaf me ook zelfvertrouwen in die tijd. Dat
was iets wat ik kón.” 

En dat zelfvertrouwen had u nodig? Ik las ergens dat u
het op school niet makkelijk had. 
“Ik had één vriend en later een vriendinnetje, dus ik was
niet alleen. Maar voor de rest… ja, het was vervelend maar

Voor één keer muzikaal
doen wat je wilt. Dat is het
voorrecht van artist in
 residence Emmy Storms.
De violiste won vorig jaar 
de GrachtenfestivalPrijs.  
De jury prees haar als een
‘authentieke musicus met
een sterk  podiumkarakter’.
Wat vindt ze daar zelf van?

Grachtenfestival  
7 – 16 augustus 2020 
Het Parool 

Wie van de drie?

Drie getalenteerde jonge musici maken dit jaar kans 
op de GrachtenfestivalPrijs: sopraan Channa Malkin, 
violist Shin Sihan en pianist Daan Boertien. De winnaar 
wordt vrijdagavond 14 augustus bekendgemaakt.

tekst Hans Smit
foto Sanne De Wilde

niet veel meer dan dat. Ik denk dat het een jaloeziedinge-
tje is geweest. Ik speelde viool en daar begrepen ze niks
van.” Ze maakt een wegwuivend gebaar. “Die klasgenoten
zijn er acht jaar en daarna zijn ze weg. Die viool is er altijd.”

Was het conservatorium een logische keus voor u?
“Nee, ik ben gestuurd. Echt! Mijn docent stuurde  iedereen
door: naar óf een andere docent óf het conservatorium. Ik
was conservatoriummateriaal, dus ging ik daarheen.”

Maar Emmy Storms heeft toch ook een eigen wil?
“Het was niet van: ‘Ik wíl daarheen!’ en ‘O yes, ik ben aan-
genomen!’ Het was voor mij besloten en mijn eigen ziel zat
er nog niet echt in, of zo. Ik heb echt periodes gehad dat ik
totaal niet gemotiveerd was om te studeren. Ik vond viool-
spelen leuk, zeker! En het was iedereen wel duidelijk dat
ik niet gepusht was door mijn ouders. Op het podium
staan en publiek, dát wilde ik. Dat daar studeren bij hoor-
de, moest ik nog even ontdekken.” Ze strijkt haar jurk met
muzieknootjes glad. “Ik moest een half uur per dag oefe-
nen, best weinig, maar goed: ik had een wekker gezet. Als
ik eerder stopte, zei mijn moeder: ‘Nou, dan haal ik je van
het conservatorium af.’ ‘Oké,’ zei ik dan, ‘ik ga al!’ ”

U wilde spelen voor publiek. ’Sterk podiumkarakter’ zei
de jury.
‘Op het podium ben ik honderd procent in control. Ik ben
ook nooit bang dat het misgaat. Laatst, bij de repetitie
voor mijn eerste concert sinds corona, was ik even kwijt
hoe een tweede deel ook weer ging, maar mijn vingers wis-
ten het nog. Ik keek ernaar en dacht: oké, prima! Het is
soms groter dan mezelf. Dan vloeit er iets muzikaals door
me heen. Bij het Oskar Back Concours, elf jaar geleden,
met het vioolconcert van Tsjaikovski op de lessenaar, had
ik dat heel sterk.”

“Ik was als laatste aan de beurt, de muren van de kleed-
kamer kwamen op me af. Wel honderd keer oefende ik het
begin, stokindeling, alles. Toen ik eindelijk op mocht,
ging het compleet anders! Maar wel goed, een soort muzi-
kale flow. Toen dacht ik: ik kan nu ingrijpen, maar laat het
maar gebeuren.”

U bewandelt uw eigen weg.
“Zeg maar ‘koppig’, hoor. Als een leraar met honderd jaar
ervaring zegt: ‘Je moet dáárheen,’ ga ik toch de andere kant
op. Ook als het gaat om met wie ik speel. Als je een bepaald
niveau bereikt, speel je niet meer met amateurs; zo wordt
het gezien. Daar ben ik het dus niet mee eens, ik speel nog
steeds met amateurs. Ik geniet ervan en ik leer er veel van.’ 

Wat leert u zoal?
‘Geduld, maar ook de creativiteit om problemen op te los-
sen als je daar niet de techniek voor hebt. En je leert wat de
eigenlijke waarde van muziek zou moeten zijn. Ik speelde
een keertje mee in een middelmatig orkestje. Ze probeer-
den zich door Beethoven Vijf heen te worstelen in het hal-
ve tempo. Vrienden en familie in het publiek en iedereen
vonden het fantastisch! Toen dacht ik: wie ben ik dan om
te zeggen dat het af en toe vals was en niet het goede tem-
po? Ik bedoel: dit is toch wat in muziek telt? Het wordt ge-
waardeerd. Dat leer ik ervan: dat je nooit uit het oog moet
verliezen waar het werkelijk om gaat.”

Het mag dus minder mooi als het maar doorleefd is. 
Legt u de lat voor uzelf af en toe ook wat lager met die
 gedachte in het achterhoofd?
“Op een bepaalde manier wel. Ik heb inmiddels de reputa-
tie dat geen concert van mij ooit helemaal perfect is; dus
dat verwachten mensen ook niet. Ik bied ze iets wat ik veel
belangrijker vind. Op het moment dat het perfect is, mist
het iets. Je moet over die risicogrens heen om iets te grij-
pen wat ‘magie’ is.” 

Wat is de waarde van een GrachtenfestivalPrijs voor uw
carrière?
“Ik denk nooit in termen van carrière; dus ik weet niet hoe
groot het is, maar ik weet wel wat ik eraan heb. Ik leer hier-
door meer naar dingen te zoeken dan tegen dingen aan te
lopen. Zoals een concert geven met zowel klassiek als
wereld muziek en met dezelfde mensen. Dat is iets dat ik
ben gaan doen door het Grachtenfestival. Dat had ik an-
ders nooit gedaan en daar ga ik zeker mee door.” 

- Emmy Storms in Residence: De Moed om te Vertrekken
Zaterdag 8 augustus, 19:00 uur, Mr. de Wit

- Emmy Storms in Residence: Indian Nights
Dinsdag 11 augustus, 20:00 uur, Het Scheepvaartmuseum

- Meesterlijk! Emmy Storms in Residence & Camelot
Woensdag 12 augustus 21:00 uur, 
NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky

- Emmy Storms in Residence: Trio Suleika 
Vrijdag 14 augustus, 14:00 uur, De Waalse Kerk

‘Als het perfect is, mist het 
iets. Je moet risico nemen om
iets te grijpen wat ‘magie’ is’

tekst Hans Smit
foto’s Jakob van Vliet

Daan Boertien
Daan Boertien (29) heeft al een
Prinsengrachtconcert op zijn
naam staan, als begeleider van
bariton Raoul Steffani, die vorig
jaar artist in residence was tij-
dens het Grachtenfestival. Het
tv-publiek werd dat voorpro-
gramma op de ponton voor het
Pulitzer Hotel onthouden, maar
de duizenden kijkers op de kant
en in de bootjes genoten volop.
Het was geen gelegenheidsduo;
Boertien en Steffani spelen vaak
samen en wonnen bij de Dutch
Classical Talent Award 2017/
2018 al de publieksprijs. Boer-
tien won sowieso al vele prijzen,
zoals het Prinses Christina Con-
cours in 2010. Dit jaar nog won
hij de Berenbergprijs met een
winnaarsconcert in de Elb -
philharmonie in Hamburg. Boer-
tien heeft zich gespecialiseerd in
liedbegeleiding en dat spreekt
de jury van de Grachtenfestival-
prijs bijzonder aan.
 Festivalprogrammeur Lestari
Scholtes: “Ik ken weinig mensen
die zo’n passie hebben voor lied-
begeleiding. Daan laat zien dat
het een op zichzelf staand genre
is waar veel valt te vinden.”
Boertien: “Ja, ik houd erg van die
combinatie van de piano met de
tekst. De pianopartij is bijvoor-
beeld het onderbewuste van de
zanger, of je bent een beekje of
ruisende bomen, onrust of juist
iets hemels. Je functie is steeds
anders; dat vind ik zo mooi. Op
het festival breng ik met mezzo-
sopraan Barbara Kozelj en bas-
bariton Marc Pantus  liederen uit
Des Knaben Wunderhorn van
Mahler. Die zou ze met Julius
Drake op het Mahlerfestival uit-
voeren; ik ben blij dat ze het nu
met mij wil doen.”

- Sam Carl, Frederik Bergman & Daan
Boertien (& Nationale Opera Studio)
Woensdag 12 augustus, 20:00 uur,
De Duif

- Meesterlijk! Daan Boertien, Barbara
Kozelj & Marc Pantus
Donderdag 13 augustus, 21:00 uur,
NH Collection Grand Hotel
Krasnapolsky

Shin Sihan
“Hij is op dit moment een van
mijn favoriete violisten; ik ken
weinig mensen met zoveel
 podiumpersoonlijkheid. Als hij
speelt, wil je echt luisteren,” zegt
Grachtenfestivalprogrammeur
Lestari Scholtes over genomi-
neerde Shin Sihan (25). 
“Oh wow,” reageert die, als hij
dat hoort. “Wat leuk! Ik heb een
enorme passie voor het viool-
spel. Het is fijn dat ik dat kan
overbrengen.” 
Sihan was er vroeg bij: als zes -
jarige kreeg hij in Amsterdam
 vioolles van Coosje Wijzenbeek
en later op het conservatorium
in Den Haag van Vera Beths. Ook
Jaap van Zweden gaf hem les. Nu
studeert Sihan in Berlijn.  
Zijn vioolspel bracht hem al een
paar keer eerder op het Grach-
tenfestival. Sihan: “Ik vind de
sfeer geweldig, hoe de stad tot
podium wordt omgebouwd, van
concertjes in huiskamers tot aan
de grote buitenpodia, heel fees-
telijk allemaal. Die nominatie is
ook een enorme eer.” 
Sihan viel vaker in de prijzen. 
Zo won hij met pianiste Anne
Brackman in 2017 de Dutch
Classical Talent Award, de
 publieksprijs op het Oskar Back
Concours in 2013 en de Kersjes
Viool Beurs. Het liefst speelt hij
muziek uit de 20ste eeuw. Sihan:
“Er werden zoveel verschillende
werelden gecreëerd in die tijd.
Dat vind ik te gek om te ver-
kennen. Ik ga met een aantal
goeie vrienden ook het piano-
kwintet van Bartok spelen op
het festival en de eerste viool -
sonate van Schnittke.”

- Meesterlijk! Shin Sihan & Friends
Maandag 10 augustus, 21:00 uur, NH
Collection Grand Hotel Krasnapolsky

Channa Malkin
Een goede zet van Channa
Malkin (30) om de zelf ontwik-
kelde voorstelling Händel goes
Tinder niet alleen op de Parade
en Wonderfeel maar ook op het
Grachtenfestival te spelen.
Daarmee viel ze volgens festival-
programmeur Lestari Scholtes
op bij de jury. “Ze is behalve top-
musicus ook ondernemend. Het
is heel breed wat ze doet: die
Händelvoorstelling met aria’s uit
verschillende opera’s, maar ook
een cd met Sefardische muziek,
met gitarist Izhar Elias.”
De nominatie voor de Grachten-
festivalPrijs is voor Malkin een
mooie aanvulling op een lange
lijst wapenfeiten. Acht jaar ge-
leden studeerde ze met lof af bij
Charlotte Margiono in Utrecht,
ze debuteerde als zestienjarige
sopraan al bij de Nationale Opera
in Le Nozze di Figaro en stond op
diverse operapodia met rollen in
andere opera’s van Mozart en
van Grieg, Lully en Monteverdi.
Op de concertpodia werkte ze
samen met onder anderen Ma-
riss Jansons en het KCO. Voor
het Grachtenfestival stelt ze een
programma met liederen samen
rond het thema moeder en kind.
Malkin: “Ik ben zelf pas moeder.
Op een gegeven moment lag ik
’s nachts na borstvoeding nog
wakker en heb toen al googelend
dit samengesteld: liederen die
het moederschap zó treffend
verwoorden van Moessorgski,
Weinberg, Tavener en van mijn
vader, Josef Malkin. Heerlijk om
een Russisch programma te
kunnen doen. Het is mijn moe-
dertaal en nu kan het eindelijk.”

- Meesterlijk! Channa Malkin, Maya
Fridman & Slava Poprugin
Dinsdag 11 augustus, 21:00 uur, NH
Collection Grand Hotel Krasnapolsky
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Adinda van Delft trad als elfjarige violiste op met het
Noord Nederlands Orkest en won diverse prijzen,
waaronder de eerste prijs bij Iordens A van het
 Nederlands Vioolconcours afgelopen januari. 
Sinds 2018 schittert ze op het Grachtenfestival.

“Mijn liefde voor viool begon toen ik heel jong was. 
Ik was bijna vijf toen ik mijn eerste vioolles kreeg.
 Muziek maken is wat ik het liefste doe. Het begon als
een hobby, maar sinds ik in 2016 ben aangenomen bij
de afdeling Jong Talent van het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag, is het veel meer geworden en
jaag ik mijn droom na om er mijn beroep van te ma-
ken. Het Grachtenfestival heeft veel voor mij bete-
kend. In 2018 deed ik voor het eerst mee aan het Kin-
derprinsengrachtconcert. Sindsdien word ik steeds
vaker gevraagd voor concerten en heb ik mijn idool
Lisa Jacobs mogen ontmoeten. Ik deed mee aan Hol-
land’s Got Talent 2019, waar ik in de finale bereikte.”

“Dit jaar sta ik opnieuw op het Grachtenfestival met
drie optredens. Ik doe een huis-, tuin- en dakterras-
concert, sta op Pampus met mijn broer Matthijs van
Delft (14), als duo, en treed op tijdens het openings-
concert van het Grachtenfestival.” 

“Mijn broer speelt klassiek gitaar en we spelen vaker
samen. Deze keer worden het drie Spaanse stukken
van Manuel de Falla. Ik vind het fantastisch dat we
deze passie delen. Binnen de klassieke muziek speel
ik verschillende genres, van barok tot aan romantiek
en modern. Ik speel niet alleen viool, ik volg ook
piano lessen en ga naar de vierde klas van het gymna-
sium. Dus ik heb een druk leven, maar als je iets heel
graag wil, heb je dat ervoor over.”

Sinds jaar en dag biedt het Grachtenfestival een podium aan jong 
talent. Dat is win-win; de meesten komen terug na hun doorbraak.

Yannick Hiwat speelde als zesjarige al viool. Hij was
te zien als artist in residence in Het Concertgebouw
en werkte een jaar met het KZN Filharmonisch
 Orkest in Durban, Zuid-Afrika. Hij staat al jaren op
het Grachtenfestival. Dit jaar is hij er te vinden met
zijn Quintet.

“Het Grachtenfestival heeft me altijd inspirerende
opdrachten gegeven. Ik heb er met diverse ensembles
mogen spelen en sinds een paar jaar nu met mijn
 Yannick Hiwat Quintet, een band die geboren is op dit
festival waarmee we de traditie van een jazzkwartet
combineren met die van het strijkkwartet. Mijn hart
ligt toch bij  eigen muziek maken. Ik heb enkele me-
morabele  momenten meegemaakt op dit festival,
maar een wel heel bijzonder moment was vorig jaar,
toen ik met mijn Ananse Orchestra en Ronald Snij-
ders optrad op de dag na mijn huwelijk. Het was een
ontzettend hectische periode, maar wel heel leuk.” 

“Het festival heeft me zelden concessies laten doen
in wat ik wil uitstralen als artiest. Al op jonge leeftijd
kon ik daar terecht en de kansen die ik daar krijg,
groeien mee met mijn carrière.”

“Dit jaar treed ik met mijn Quintet op in Felix Meritis,
met muziek die deze tijd reflecteert. De band mengt
traditionele Surinaamse en Afrikaanse muziek met
hiphop in de traditie van J Dilla en klassieke muziek
met de harmonische innovatie van jazzvaandeldragers
als John Coltrane. De verhalen van de wereld in een
tijd van pandemie en raciale spanningen zijn urgent,
en het is belangrijk voor mij om die boodschap in mijn
muziek te laten resoneren. Er is genoeg om voor te spe-
len en een strijd voor inclusie en gelijkheid staat voor
ons op het podium welhaast letterlijk op het spel.”

Hessel Moeselaar begon op zijn achtste met vioolles
en speelt inmiddels op een altviool van Max Möller uit
1946, in bruikleen van het Nationaal Muziek instru -
mentenfonds. Hij is met Floris Faber en Geerten Fel-
ler, oftewel 3Violas, artist in residence bij VondelCS
en sinds 2017 te zien op het Grachtenfestival.

“Op mijn vijftiende koos ik voor de altviool; vaak ben
je dan de enige in een ensemble. In 3Violas spelen
drie altviolisten. Ons ensemble is begonnen met een
vriendschap. We zijn drie vrienden uit de conservato-
riumklas van Marjolein Dispa, die naast een passie
voor klassieke muziek ook houden van andere stijlen,
zoals pop, jazz, minimal en filmmuziek. We zijn opge-
pikt door het Grachtenfestival nadat we One van Swe-
dish House Mafia als arrangement op YouTube had-
den gezet. Sindsdien hebben we op de gekste plekken
gespeeld: van de pont van NDSM naar Centraal tot
aan de bovenste verdieping van het Nhow-hotel. We
staan graag op creatieve plekken. Dit jaar was dat door
de coronacrisis helemaal een uitdaging.” 

“We staan 8 augustus in de Zuiderkerk en 15 augus-
tus in het Muziekgebouw met een terrasconcert. Elk
jaar krijgen we weer een podium, waardoor we onze
weg hebben kunnen vinden. Meestal vraagt een orga-
nisator om een bepaalde stijl, maar het Grachtenfesti-
val heeft ons altijd vrij gelaten. Ze staan erg open voor
ons en tegelijkertijd opent deelname andere zalen. 
Zo waren we ineens te horen op de radio en zijn 
we sinds vorig jaar artist in residence bij VondelCS.
Vroeger heb ik weleens getwijfeld over een muziek-
carrière, maar als je iets echt graag wil, komt het wel
van de grond.”

Adinda van Delft (12) Yannick Hiwat (31) Hessel Moeselaar (25)

tekst Dianne Bleeker
foto’s Sevilay Maria van Dorst 
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VRIJDAG 
7 AUGUSTUS

ZATERDAG  
8 AUGUSTUS

ZONDAG  
9 AUGUSTUS

MAANDAG 
10 AUGUSTUS

DINSDAG 
11 AUGUSTUS

W  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10:15     Wonderkinderen op Forteiland Pampus
Forteiland Pampus

11:00   Ochtendconcert: Nawras Altaky,  
Modar Salama & Lucas Dols 
Zuiderkerk

    Anna Serierse  / Gijs Idema Quartet
Koepelkerk

    Oskar Back finalist Leon Blekh speelt
Beethoven, Schumann & Saint-Saëns
Vondelkerk

    Ochtendconcert: Duo van den Berg/
Van der Duim
Doopsgezinde Singelkerk

      
 

    Ochtendconcert: Nikola Meeuwsen
  

    Ochtendconcert: Academisten van 
h   

  

    Ochtendconcert: Club Classique
- Muzikale Wereldwonderen

        
   

  C     
   

 

  
  

12:00    OBA-concert: Duo Jeff Heijne & 
Mauro Cottono speelt ‘Reflejos Del Alma’
OBA Mercatorplein

   Live vanuit Felix Meritis: 
Cununa Ensemble
Felix Meritis

     Live vanuit Felix Meritis: 
Duo LeCoultre & VanHees
Felix Meritis

   Live vanuit Felix Meritis: 
Q  

 

   Live vanuit Felix Meritis:  
V  

 

    Live vanuit Felix Meritis: 
Y   

 

12:30   Dynamo Mundi & The Positive 
People
Café de Ceuvel

  Tengu Malina
Restaurant As

        Louw Quartet
     

     
  

13:00     Jong Talent in de Oude Wester:
Alexander de Bie
Westerkerk

    Jong Talent in de Oude Wester: 
Lisa Schreiber
Westerkerk

    Jong Talent in de Oude Wester: 
Donna van Leeuwen
Westerkerk

    Jong Talent in de Oude Wester: 
Elin Haver
Westerkerk

    Jong Talent in de Oude Wester: 
J  

    Jong Talent in de Oude Wester: 
A  

    Jong Talent in de Oude Wester: 
T    

 Picknickconcert:  
Guy Salamon Group
Olympisch Stadion

13:45   Live vanuit Felix Meritis: 
Cununa Ensemble
Felix Meritis

   Live vanuit Felix Meritis: 
Duo LeCoultre & VanHees
Felix Meritis

      
 

 

      
 

 

   L     
  

 

14:00
    Grachtenfestival Lanceert: 

Duo Zeffiretti & the Wonders of Nature
Zuiderkerk

    Grachtenfestival Lanceert: 
10 jaar Zemtsov Altviool Kwartet
Vondelkerk

    Grachtenfestival Lanceert: 
Ensemble de Formule
Doopsgezinde Singelkerk

    Grachtenfestival Lanceert: 
V  

 

    Cheng Quartet
  

   E     
 

  

       
  

   S
  FADOpelos2

Antoniushuis

15:00      
     

16:00
    Grachtenfestival Lanceert:

3VIOLAS
Zuiderkerk

   Grachtenfestival Lanceert: 
YenTing Lo Ensemble
Hermitage Amsterdam

    Grachtenfestival Lanceert: 
10 jaar Zemtsov Altviool Kwartet
Vondelkerk

    Grachtenfestival Lanceert: 
Ensemble de Formule
Doopsgezinde Singelkerk

    Grachtenfestival Lanceert: 
V  

 

   Grachtenfestival Lanceert: 
M   

  

   G   
  

     
 

      
     

   FADOpelos2
Fruittuin van West

   Boye Ingwersen Trio       
    

    Firgun Ensemble in de 
Peepshow Palace
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond

   

17:00
    Earbites live op NPO Radio 4    Earbites live op NPO Radio 4      Opus Novum: 

Kluster5 presenteert Perceived Reality
CC Amstel

   Opus Novum: 
Nachtlicht Ensemble - Golfslag
CC Amstel

    Opus Novum: Popartsong Duo
 

    Opus Novum: The Zoo
 

        
 

              
    

   Gideon Tazelaar Trio 
Kringloopwinkel De Lokatie

18:00
  Earbites live op NPO Radio 4    Earbites live op NPO Radio 4   Earbites live                        

18:30     Within Time
Zuiderkerk

    La gara delle grazie

19:00     Emmy Storms in Residence: 
De Moed om te Vertrekken
Meneer de Wit 

   Jazz @ Night: Gigi Jazz Club
Skatecafe Karin & Yvonne

19:30     Opus Novum: 
Kluster5 presenteert Perceived Reality
CC Amstel

   Opus Novum: 
Nachtlicht Ensemble - Golfslag
CC Amstel

    Opus Novum: Popartsong Duo
 

    Opus Novum: The Zoo
 

    Opus Novum: Perforator Duo
 

20:00  Emmy Storms in Residence: 
Indian Nights
Scheepvaartmuseum

      Grachtenfestival & de Nationale Opera
S      

   
 

   Terrasconcert Muziekgebouw: 
M     

   

    
   

20:30
  Within Time

Zuiderkerk

   The Hi-Stakes
Hilton Amsterdam Hotel

21:00
  Het Wonder van Parijs

Zuiderkerk

    Within Time
Zuiderkerk

   Meesterlijk! Shin Sihan & Friends
NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky

       Meesterlijk! Channa Malkin,
Maya Fridman & Slava Poprugin
NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky

    Meesterlijk! Emmy Storms in
R   

    

         
    

    

     D     

    

   Jazz @ Night: SMANDEM.

  Tijn Wybenga & AM.OK: 
Het Wonder van Amsterdam
De Duif

    La gara delle grazie    Jazz  @ Night: Boye Ingwersen Trio

22:00    Jazz @ Night: Gigi Jazz Club
Skatecafe Karin & Yvonne

LEGENDA

  MUZIEKTHEATER

  KLASSIEK

  JAZZ

  WERELDS

  

 PREMIÈRES

 FAMILIECONCERTEN

 LIVESTREAM

 Voor meer info  
over livestreams en RTV- 
uitzendingen, ga naar  
www.grachtenfestival.nl
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WOENSDAG 
12 AUGUSTUS

DONDERDAG 
13 AUGUSTUS

VRIJDAG 
14 AUGUSTUS

ZATERDAG 
15 AUGUSTUS

ZONDAG 
16 AUGUSTUS

1     Wonderkinderen op Forteiland Pampus
 

10:00

1       
     

    Anna Serierse  / Gijs Idema Quartet          
   

    Ochtendconcert: Duo van den Berg/
V   

 

    Ochtendconcert: Belinfante Kwartet
De Duif

    Ochtendconcert: Nikola Meeuwsen
De Waalse Kerk

    Ochtendconcert: Academisten van 
het Koninklijk Concertgebouworkest
De Waalse Kerk

    Ochtendconcert: Club Classique
- Muzikale Wereldwonderen
Zonnehuis

    Ochtendconcert: Aviv Noam Quartet 
Sofitel Legend The Grand

11:00

  Caravan - Julian Schneemann 
& Drie Vrienden (5+)
CC Amstel

 Vertelconcert: 
Uit Einstein’s Vioolkist
Zuiderkerk

   O      
     

 

   Live vanuit Felix Meritis: 
C  

 

     Live vanuit Felix Meritis: 
D    

 

   Live vanuit Felix Meritis: 
Qasyoun Trio
Felix Meritis

   Live vanuit Felix Meritis:  
Velvet Plaza
Felix Meritis

    Live vanuit Felix Meritis: 
Yannick Hiwat Quintet
Felix Meritis

12:00

1        

  

   
 

    ADAM Quartet
Thomaskerk

   Louw Quartet
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas

  OBA-concert: Nina Rompa Trio
OBA de Hallen

12:30

1     Jong Talent in de Oude Wester:
A   

    Jong Talent in de Oude Wester: 
L  

    Jong Talent in de Oude Wester: 
D   

    Jong Talent in de Oude Wester: 
E  

    Jong Talent in de Oude Wester: 
Jents Abma
Westerkerk

    Jong Talent in de Oude Wester: 
Arne Bijnens
Westerkerk

    Jong Talent in de Oude Wester: 
Twan van der Wolde
Westerkerk

13:00

   
  

 

      
 

 

   L     
   
 

  Live vanuit Felix Meritis: 
Qasyoun Trio
Felix Meritis

  Live vanuit Felix Meritis: 
Velvet Plaza
Felix Meritis

   Live vanuit Felix Meritis: 
Yannick Hiwat Quintet
Felix Meritis

13:45

1
    Grachtenfestival Lanceert: 

D       

    Grachtenfestival Lanceert: 
1     

    Grachtenfestival Lanceert: 
E   

 

    Grachtenfestival Lanceert: 
Volkmann Trio
De Duif

    Cheng Quartet
De Waalse Kerk

   Emmy Storms in Residence: 
Trio Suleika
De Waalse Kerk

    Nymphéas Trombone Quartet: 
Le jardin féerique
Vrijburg

14:00

   SMANDEM.
Kazerne  F

    Club Classique
Huis van de Wijk: De Aker

15:00

1
    Grachtenfestival Lanceert:

3

   Grachtenfestival Lanceert: 
Y   

 

    Grachtenfestival Lanceert: 
1     

    Grachtenfestival Lanceert: 
E   

 

    Grachtenfestival Lanceert: 
Volkmann Trio
De Duif

   Grachtenfestival Lanceert: 
Martí Mitjavila Trio
De Waalse Kerk

   Grachtenfestival Lanceert: SIMIO
De Waalse Kerk

   Grachtenfestival Lanceert: 
Roaring Cats
Zonnehuis

    Grachtenfestival Lanceert: 
Niek Baar & het Intercontinental Ensemble
Koepelkerk

16:00

   F
  

   Boye Ingwersen Trio 
Noorderlicht

    Grachtenfestival Lanceert: 
Performing Opera Summer School 
Vondelkerk

    Firgun Ensemble in de 
P  

    

   Dividivi3
Radion

    Earbites live       Earbites live           
   

 

   Opus Novum: 
N    

 

    Opus Novum: Popartsong Duo
CC Amstel

    Opus Novum: The Zoo
CC Amstel

     Opus Novum: Perforator Duo
CC Amstel

  Earbites live op NPO Radio 4   Emmy Storms in Residence, Cununa 
Ensemble & Cynthia Liem 
Zuiderkerk

17:00

   Gideon Tazelaar Trio 
  

  Earbites live       Earbites live      Earbites live op NPO Radio 4   Earbites live op NPO Radio 4   Earbites live op NPO Radio 4    Jazz @ Night: SMANDEM.
Pllek

18:00

1     Within Time     La gara delle grazie
Melkweg

18:30

1     Emmy Storms in Residence: 
D     

   

   Jazz @ Night: Gigi Jazz Club
   

19:00

1     Opus Novum: 
K    

 

   Opus Novum: 
N    

 

    Opus Novum: Popartsong Duo
CC Amstel

    Opus Novum: The Zoo
CC Amstel

    Opus Novum: Perforator Duo
CC Amstel

19:30

2      
 

      Grachtenfestival & de Nationale Opera
Studio presenteren: Sam Carl, Frederik 
Bergman & Daan Boertien
De Duif

   Terrasconcert Muziekgebouw: 
Mo van der Does Quartet
Muziekgebouw aan ‘t IJ

  Terrasconcert Muziekgebouw: 3VIOLAS
Muziekgebouw aan ‘t IJ

20:00

2
   

   The Hi-Stakes
  

20:30

2
         Within Time    Meesterlijk! Shin Sihan & Friends

    
         

    
    

    Meesterlijk! Emmy Storms in
Residence & Camelot
NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky

      Meesterlijk! Daan Boertien, 
Barbara Kozelj & Marc Pantus
NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky

     De Avond van de 
GrachtenfestivalPrijs
NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky

   Jazz @ Night: SMANDEM.
Pllek

21:00

      
   

 

    La gara delle grazie
Melkweg

   Jazz  @ Night: Boye Ingwersen Trio
Radion

   Jazz @ Night: Gigi Jazz Club
   

22:00

L
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NOORDNOORD

ZUIDZUID

CENTRUMCENTRUM
Emmy in Residence: Indian Nights

Maandag 11 augustus 
om 20:00 in het Scheepvaartmuseum

Artist in Residence Emmy Storms 
(viool) neemt je samen met Cynthia 
Liem (piano), Lenneke van Staalen 
(Indiase viool) en Heiko Dijker (tabla) 
mee naar een sprookjesachtige wereld 
waar klassieke en Indiase muziek 
samenkomen.

Meesterlijk!-reeks

Maandag 10 t/m donderdag 14 augustus
om 20:00 uur in NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky

In de sfeervolle wintertuin van NH Collection Grand Hotel 
Krasnapolsky spelen GrachtenfestivalPrijs-genomineerden 
Shin Sihan (violist), Daan Boertien (pianist) en Channa 
Malkin (sopraan) avontuurlijke en meeslepende werken van 
onder meer Bartok, Moessorgski en Mahler. Artist in 
Residence Emmy Storms (violiste) verwondert met 
klassieke muziek, Ierse en Franse volksmuziek. 

OOSTOOST

W
ibautstraat

W
ibautstraat

35

Opus Novum
Maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 
om 17:00 uur in CC Amstel

Opus Novum is een nieuwe serie waarin oud en nieuw 
werk van Nederlandse bodem centraal staat. Laat je 
verrassen door klassieke muziekimprovisaties door 
Merel Vercammen in The Zoo, dompel jezelf onder in de 
klassiek- en elektronische interactie van het Perforator 
Duo en vaar mee op windkracht 10 met Indiase, Neder-
landse, eeuwenoude en gloednieuwe muziek in Golfslag 
door Ensemble Nachtlicht.  

Grachtenfestival Lanceert: Roaring Cats

Zaterdag 15 augustus om 16:00 uur 
in de Hoofdzaal van het Zonnehuis

Reis mee naar de roaring 20’s en 30’s, de tijd waarin er in 
New Orleans een spannende mix van geluiden uit allerlei 
culturen ontstond. De muziek was ‘hot and swinging’ en de 
mensen dansten in jazzclubs tot hun benen het niet meer 
hielden. Roaring Cats brengt de jazz van toen op geheel 
eigen wijze weer tot leven.

Jong Talent in de Oude Wester

Zaterdag 8 t/m vrijdag 14 augustus 
om 13:00 uur in de Westerkerk

Jonge winnaars van het Prinses Christina 
Concours treden samen op met de 
nieuwe organist van de Westerkerk, de 
26-jarige Evan Bogerd. Zeven dagen lang 
kan je om 13:00 uur luisteren naar de 
nieuwe generatie topmusici van vandaag 
de dag! 

Live vanuit Felix Meritis!

Maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 
om 12:00 uur in de Zuilenzaal van Felix Meritis

Vijf van onze meest diverse concerten vinden plaats in het 
prachtige Felix Meritis. Luister onder meer naar de zusjes 
Jawa Manla en Shaza Manla en hun interpretatie van 
Syrische muziek, naar het Yannick Hiwat Quintet, dat jazz 
mixt met Surinaamse en klassieke muziek, of naar het 
Cununa ensemble, dat een feestelijk programma brengt 
met Oost-Europese volksmuziek.
Deze concerten worden ook gelivestreamd. Meer info: www.grachtenfestival.nl 

Locaties

= Locatie niet op de kaart

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zuiderkerk 
Sofitel Legend The Grand Amsterdam
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky
De Waalse Kerk 
Koepelkerk  
Felix Meritis
Westerkerk  
Doopsgezinde Singelkerk 
De Duif 
Melkweg  
Hermitage Amsterdam  
Het Scheepvaartmuseum
Muziekgebouw aan 't IJ

CENTRUM

15
16
17
18
19
20

Skatecafe Karin & Yvonne 
Antoniushuis  
Café de Ceuvel  
Noorderlicht  
Pllek
Zonnehuis

NOORD

21
22
23
24
25
26
27

OBA de Hallen  
Vondelkerk  
OBA Mercatorplein 
Meneer de Wit 
Radion 
Fruittuin van West 
Huis van de Wijk: de Aker

WEST

28
29
30
31
32
33
34

CC Amstel 
Olympisch Stadion  
Hilton Amsterdam Hotel  
Vrijburg  
Restaurant As  
Thomaskerk  
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas  

ZUID

Kringloopwinkel De Lokatie
Forteiland Pampus

OOST

Kazerne

ZUIDOOST

35
36

37

1110 Grachtenfestival  
7 – 16 augustus 2020 
Het Parool 

De clubvibe 
op het festival

Zweten, zingen en dansen in de kroeg of
nachtenlang clubben: het zit er voorlopig 
helaas niet in door de coronacrisis. Maar niet
getreurd! Tafelen is het nieuwe uitgaan.

tekst Anne Bareman
foto Reinout Bos

Met vrienden of familie je tafel
 reserveren om in de kroeg te
proosten is op dit moment de
enige verantwoorde manier van
uitgaan. Doordat clubs voorlopig
gesloten blijven, hebben veel
jonge musici nauwelijks werk. 
Zo ook Dirk Zandvliet, bariton-
saxofonist van onder andere
 Gallowstreet en Brass Rave Unit.
Daarom vormde hij in de afge-
lopen maanden een jazzband, om
tijdens het Grachtenfestival met
een primeur te komen in Skate-
cafe. “Onder het genot van een
jazzconcert kun je in Skatecafe
heerlijk borrelen of dineren. De
concerten duren een uur (zoals
alle concerten tijdens het festival)
en een dj zal de hele avond

plaatjes draaien. De concerten
zijn voor iedereen toegankelijk,
daarom variëren de prijzen van 
5 tot 30 euro,” zegt Grachtenfesti-
valprogrammeur David Grutter.
“Omdat we dit jaar geen grote
pontonconcerten kunnen
houden, kiezen we voor binnen -
locaties, waar we de bezoekers-
stroom goed kunnen begeleiden.
Clubeigenaren zoeken naar alter-
natieven om open te kunnen.
Daaruit ontstond het concept
‘tafe len’, waarmee locaties zoals
Pllek, Radion en Noorderlicht iets
extra’s bieden. Zo kunnen we toch
een clubvibe aanbieden binnen
het Grachtenfestival.”

- Jazz @ Night: Gigi Jazz Club – zondag 9 augustus, 18:00 uur 
en 22:00 uur, Skatecafe Karin & Yvonne

- Jazz @ Night: Smandem. (foto) – zaterdag 15 augustus, 
18:00 uur en 21:00 uur, Pllek

- Dynamo Mundi & The Positive People – maandag 10 augustus, 
12:30 uur, Café de Ceuvel

- Boye Ingwersen Trio – woensdag 12 augustus, 16:00 uur, Noorderlicht
- Terrasconcert Muziekgebouw: Mo van der Does Quartet – vrijdag 14 augustus,

20:00 uur, 4’33 Grand Café van het Muziekgebouw
- Terrasconcert Muziekgebouw: 3Violas –  zaterdag 15 augustus, 

20:00 uur, 4’33 Grand Café van het Muziekgebouw
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