zondag 1 juli 2012 13:30–18:00 uur gratis toegang

plantage-weesperbuurt

buurtfeest
wertheimpark
13:30 – 14:00

15:45 – 16:15

Jazz Juniors

Duo Rumbadama

14:30 – 15:15

16:30 – 17:15

Zorita

17:30 – 18:00

PLeaSe!

De Fanfare van de
Eerste Liefdesnacht
presentatie bill monsour
speciaal kinderprogramma
informatiemarkt met veel kramen
Het buurtfeest wordt mogelijk gemaakt door:

Wijnkoperij de Hermitage
Nieuwe Herengracht 18 sous

wijnkoperij-de-hermitage.nl

Café Eik en Linde
Plantage Middenlaan 22A
eikenlinde.nl

Tango Argentino Amsterdam
Plantage Muidergracht 155
tangoalma.nl

Desmet studio’s
Plantage Middenlaan 4
desmet.tv

Chinees Indisch restaurant
Happy Corner
Plantage Middenlaan 30
telefoon: 6241525

Hampshire Lancaster Hotel
Plantage Middenlaan 48
hampshire-hotels.com/
lancaster

Stadsdeel centrum
Organisatie:
Vereniging Vrienden van de
Plantage
Hotel Rembrandt
Plantage Middenlaan 17
hotelrembrandt.nl

Café Smit & Voogt
Plantage Parklaan 10

cafesmitenvoogt.nl

Restaurant Palorma
Plantage Kerklaan 28
telefoon: 6253434

Heyligers design + projects
Entrepotdok 164
adch.nl

Puntspatie [bno]
grafische vormgeving
Plantage Kerklaan 45bg
puntspatie.nl

Plantage -Weesperbuurtvereniging
Huis van de Buurt Oostelijke
Binnenstad.

zondag 1 juli 2012 13:30–18:00 uur gratis toegang
17:30–18:00 uur

De Fanfare van
de Eerste
Liefdesnacht
Al jarenlang onze uitsmijter: De
Fanfare van de Eerste Liefdesnacht.
Een heerlijk orkest – een twintigtal
blazers met slagwerk – dat muzikaal
opzien baart met vrolijke,
opwindende en ontroerende muziek.
Het repertoire van de Fanfare loopt
uiteen van muziek uit India, Turkije
en de Balkan tot Bolivia en Palestina;
van traditionals tot originele stukken,
van Alice Cooper tot Jaques Brel.
Kortom: alle ingrediënten voor een
muzikaal feest.

14:30–15:15 uur

13:30–14:00 uur

PLeaSe!

Duo Rumbadama

Zorita

Jazz Juniors
foto: Jorinde Beijerling & Rosan Dekker

15:45–16:15 uur

foto: Nienke Berghuis

16:30–17:15 uur

De jonge band PLeaSe! speelt een mix Delia Gonzalez en Leticia Bal vormen
Zorita is een goed georganiseerd
van hip-hop, soul, funk en jazz: dans- samen het Duo Rumbadama. Ze brenzooitje ongeregeld. Gewapend met
baar en aanstekelijk. Sinds hun
gen chique, exotische muziek met
een scala aan uitgesproken instruoprichting in 2009 hebben ze al zo’n
verstilde nummers van ver weg en
menten zoals accordeon, viool en
150 keer opgetreden op festivals,
lang geleden tot authentieke, meesle- trompetten bestormen ze het podium.
talentenjachten en zelfs in Carré!
pende en eigentijdse latin. Cubaanse
Deze uitbundige bende muzikanten
In 2011 speelde de band in de uitleadzang, marimba, maracas, guiro, wordt aangevoerd door de Belgische
verkochte kleine zaal van Paradiso en
loopstation en 2 stemmige zang.
frontman Carlos Zorita Diaz met zijn
in het voorprogramma van De Dijk in Classy worldmusic met een weergaloos
karakteristieke rauwe stem. Het
de Grote Zaal. Afgelopen februari
swingend accent op Musica Cubana.
geheel vormt een frisse combinatie
presenteerden ze hun tweede EP
Hun gedurfde, eigenzinnige instruvan stijlen en karakters die de band
zelf bestempelt als “Musica VagaMadmen in een bijna uitverkochte
mentatie en arrangementen zorgen
Melkweg. PLeaSe! was te gast bij
voor een fascinerend en uniek geluid. bunda”. Recentelijk presenteerde de
band hun – inmiddels zeer succesvol
DWDD en live te horen bij Giel,
Twee latin-diva’s van formaat.
gebleken – debuutalbum “Amor y
Cappucino en Mijke's Middag
Muerte”.
(Radio6).

Presentatie en
Intermezzo’s
Bill Monsour

De presentator van vanmiddag is de uit
Amerika afkomstige bariton Bill Monsour.
Dit podiumdier in hart en nieren staat al vanaf
zijn prille jeugd op de planken, hoe kan het ook
anders met een moeder die dramadocente was.
Na zijn zang-, dans- en toneelstudies in
New York City en Hollywood, stond Bill met
grote sterren op het podium, onder wie
Diana Ross, Lucille Ball en Benji de hond!
Inmiddels woont hij al weer elf jaar met veel
plezier in Amsterdam.

De Jazz Juniors, een swingend jeugdorkest met leerlingen van 11 tot 14 jaar
oud, spelen een repertoire met arrangementen van verschillende jazz-stijlen: van blues, swing en bebop tot
hedendaagse en eigen composities.
De Jazz Juniors hebben al in verschillende radio- en televisieprogramma’s
opgetreden, zoals Villa Achterwerk,
het Jeugdjournaal, Mooi Weer de
Leeuw en De Zomer Draait Door.
In 2010 waren ze voor de tweede keer
te gast op het North Sea Jazz Festival
For Kids, en in datzelfde jaar is hun
tweede cd Twistin opgenomen.

speciaal kinderprogramma

Naast de muzikale optredens zorgt kinderdagverblijf De Kleine Plantage
ervoor dat er ook voor kinderen veel te beleven valt.
Er is een speciale kinderkraam.

informatiemarkt met veel kramen

Vele kramen met een groot cultureel, maatschappelijk en/of culinair aanbod
dat het woon- en werkplezier in onze buurt verhoogt.
Bij de feestelijke kramen in het park kunt u kennismaken met organisaties en
instellingen uit de buurt, en natuurlijk met uw buurtgenoten!

Ons buurtfeest wordt ook dit jaar weer geheel belangeloos georganiseerd
door de Plantage-Weesperbuurtvereniging en de Vereniging Vrienden van
de Plantage met steun van het Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad.

