1
Naam: Excelsior
Soort: orkest
Bio:
Groot Excelsior telt ruim 50 leden (orkestbezetting) en musicieeert op hoog niveau.
Regelmatig concerteert het orkest samen met Jong Excelsior, of in samenwerking met andere
(buitenlandse) orkesten en koren, zoals tijdens het Kerstconcert in de Westerkerk.
Contactpersoon: Caroline Stubbe
Email: ge@jongexcelsior.nl
Telefoon: 020-6673858/06-46005547
2
Naam: Aslan Muziekcentrum
Soort: instelling
Bio:
Bij Aslan Muziekcentrum komt muziek uit alle windstreken samen. Onze expertise ligt erin
om mensen vanuit verschillende tradities en achtergronden samen muziek te laten maken.
Contactpersoon: Email: info@aslanmuziek.nl
Telefoon: 020-6896050/020-6124446
3
Naam: Euterpe
Soort: Operakoor
Bio:
Contactpersoon: Jansma Ineke
Email: r.joon1@kpnplanet.nl
Telefoon: 023-5472909
4
Naam: Four
Soort: operakoor
Bio:
www.operakoor.nl
Contactpersoon: Fouradi
Email: info@fouradi.nl
Telefoon: 06-16008924
5
Naam: MMA
Soort: instelling
Bio:
MMA staat voor Multi Origin Music Activation, dat de doelstelling van MMA in een notendop
weergeeft: het stimuleren en actief bezig zijn met Afro-Caribische muziek die bestaat uit een
mix van stijlen en stromingen van diverse origine. MMA werd opgericht door musici van de
Afro-Caribische band Fra Fra Sound, opgericht in 1980 (www.frafrasound.com).
Contactpersoon: Mo Music / Jitske de Gelder

Email: info@momusica.nl
Telefoon: 020-6060768/06-23698828
6
Naam: - ATMK (Amsterdams Turks Muziek Koor)
- Amsterdams Turks Klassiek Muziek Ensemble
Soort: Koor
Bio:
Het koor wordt begeleid door 8 professionele muzikanten op traditionele Turkse
instrumenten (kanun, ud, tanbur, klarinet, ney, darbuka en viool). Het koor wil een zo groot
en divers mogelijk publiek mee laten genieten van de mooie Turkse licht-klassieke liederen.
Het Amsterdams Turks Klassiek Muziek Ensemble bestaat uit 6 zangers en 4 muzikanten en
vormt een onderdeel van het Amsterdams Turks muziek koor. Het verschil tussen het
ensemble en het koor is dat het ensemble authentieke liederen zingt en het Amsterdams
Turks muziek koor liederen uit het verleden heden, vanuit het concept van de Turkse
klassieke muziek. Instrumenten die in de ensemblegroep gespeeld worden zijn: kanun, ud,
ney, darbuka en tanbur.
Contactpersoon: Ausen Murat Atilgan
Email: Atilgan0011@hotmail.com
Telefoon: 06-45728923
7
Naam: AAVM
Soort: vereniging
Bio:
http://accordeonvereniging-musica.nl
Contactpersoon: Cor Bongers
Email: cor.bongers@planet.nl
Telefoon: 06-20438910
8
Naam: Excelsior (Jong)
Soort: orkest
Bio:
Jeugdorkest Jong Excelsior is een harmonieorkest met houtblazers, koperblazers en
slagwerkers. Het orkest telt momenteel ca. 50 leden (orkestbezetting), met een leeftijd van
12 tot en met 25 jaar. (http://www.jongexcelsior.nl/)
Contactpersoon: Wolf Ribbens
Email: je@jongexcelsior.nl
Telefoon: 020-6138383/06-14287774
9
Naam: AeLM (Adam en Liza Muzic)
Soort: Bio:
http://www.adamandliza.com
Contactpersoon: Email: marko@adamandliza.com
Telefoon: 06-33090460

10
Naam: Het Pluspunt
Soort: zanggroep
Bio:
Contactpersoon: Baijrang Bali en Watie Ramadhin
Email: Telefoon: 06-24617033/06-24617033
11
Naam: Punt WG
Soort: platvorm
Bio:
PUNT WG is een platform voor meervoudige acties, processen, en gerelateerde
evenementen, zoals tentoonstellingen, lezingen, discussies, performances en concerten.
Contactpersoon: Email: punt@puntwg.nl
Telefoon: 020-618748
12
Naam: Roman Junior
Soort: Balkan
Bio:
Sinds 5 jaar zijn ze enthousiast bezig met repeteren en optreden onder begeleiding van
Emirhan Tuga en treden zij op bij verschillende podia in Amsterdam en omgeving , maar ook
in het buitenland bij festivals (EU jeugd muziek festival in Linz, Oosterijk). Zij hebben in juni
2011 de 1ste prijs gewonnen van de AMP in het Bimhuis. Zij spelen voornamelijk muziek uit
de Balkan en het Zwarte zee gebied.
Contactpersoon: Emirhan Tuga
Email: romanjuniorensemble@gmail.com
Telefoon: 13
Naam: Music Breakers
Soort:
Bio:
De Music Breakers bestaan uit basisschoolleerlingen uit Amsterdam West. Sinds 6 jaar zijn ze
enthousiast bezig met repeteren en optreden onder begeleiding van Emirhan Tuga en treden
zij op bij verschillende podia in Amsterdan en omgeving zoals de bibliotheek Osdorp,
buurtfestivals, schopperhal en tijdens internationale kinderdag.
(http://www.europlussongfestival.nl )
Contactpersoon: Emirhan Tuga / Bert Cramer (Belcanto)
Email: musicbreakersensemble@gmail.com / bertcramer@hetnet.nl
Telefoon: 020-613 61 91/020-613 61 91

14
Naam: Amplify
Soort: Popmuziekband
Bio:
Amplify speelt lekker hedendaagse popmuziek. Hun repertoire is breed genoeg om een uur
ingevuld te krijgen. Daarnaast heeft deze groep op diverse podia gestaan, en wel:
Sloterplasfestival 2010, in de finale van Amsterdam Muziekscholen prijs, de Blauwe Zaal van
de Meervaart, en diverse buitenpodia in Amsterdam.
Contactpersoon: Reno Steba
Email: Telefoon: 15
Naam: Pluspunt
Soort: gitaar
Bio:
gitaarles voor kinderen
Contactpersoon: Josta Mormon
Email: Telefoon: 06-13406077
16
Naam: Klankwerk
Soort: instelling
Bio:
KLANKWERK v.o.f. is in 2003 opgericht met als doel alle muzikale en producerende
activiteiten van Christa Hijink en Peter Ouwerkerk te bundelen. Hieronder vallen ook:
verhuur van kistorgels; publicatie van artikelen; productie van festivals; productie van
programmaboeken, folders, flyers en posters. (http://www.klankwerk.nl)
Contactpersoon: Peter Ouwerkerk
Email: info@klankwerk.nl
Telefoon: 020-6843024/020-6843024
17
Naam: LPh (Leo Polak Huis)
Soort: Gebouw
Bio:
Het Leo Polak is gebouwd voor senioren die graag zelfstandig willen blijven wonen.
Contactpersoon: Email: Telefoon: -

18
Naam: Wester Harmonie
Soort: Orkest
Bio:
Het Wester Harmonie Orkest is van oorsprong een bedrijfsorkest. De Wester Harmonie werd
in 1904 opgericht door personeelsleden van de Wester Suikerraffinaderij in Amsterdam. Die
fabriek is inmiddels verdwenen. Wat bleef is de merknaam 'Wester Stroop' en de Wester
Harmonie, inmiddels bijna een eeuw oud en uitgegroeid tot een modern harmonieorkest.
(http://www.westerharmonie.nl)
Contactpersoon: H. Lington
Email: wester@hccnet.nl
Telefoon: 023-525 5989/06-46226228
19
Naam: Wester kamer orkest
Soort: orkest
Bio:
Het Westerkamerorkest is sinds 1997 het enige amateurorkest in Amsterdam-West en
vervult daarmee voor dit stadsdeel een belangrijke culturele functie
(http://www.westerkamerorkest.nl)
Contactpersoon: Mieke de Jager
Email: hetwesterkamerorkest@gmail.com / miekedejager@gmail.com
Telefoon: 06-36047381/06-36047381
20
Naam: Ilker
Soort: Turkse muzikant en artiest
Bio:
Ilker speelt de volgende instrumenten: Saz, Percussie, Keyboards, Zurna en hij zingt
(http://ilkerdelener.hyves.nl)
Contactpersoon: Ilker Delener
Email: tijdelijk_ilker@hotmail.com
Telefoon: 06-1680-1014
21
Naam: SMF (Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds)
Soort: fonds
Bio:

Het geeft muziekinstrumenten in bruikleen aan professionele musici en hen die dat
willen worden.

Contactpersoon: Marcel Schopman
Email: info@muziekinstrumentenfonds.nl
Telefoon: 020-6221255/06-52321424

22
Naam: STOC (Stichting Turks Onderwijs Centrum)
Soort: Stichting
Bio:
De kenmerk van STOC is integreren, participeren en mee doen ! Waar gaat het om ? Op het
STOC wordt aan kinderen en volwassenen de gelegenheid gegeven om als echte
Amsterdamse burgers deel te kunnen nemen aan het leven van alledag, de school, het werk
en de dagelijkse boodschappen. De cultuur wordt onderwezen en uitgedragen door de lessen
volksdansen en muziek maken op de saz. De kinderen treden vaak op in het hele land om
veel mensen te laten kennismaken en genieten van de mooie Turkse cultuur.
(http://www.turksonderwijscentrum.nl)
Contactpersoon: Ismail Ercan
Email: stoc@hetnet.nl
Telefoon: 020-6699079
23
Naam: ANBO
Soort: Koor
Bio:
ANBO is een vrijwilligersorganisatie van mannen en vrouwen die zich -ongeacht hun leeftijd,
opleiding of leefwijze- willen aansluiten bij een sterke en onafhankelijke organisatie.
(http://www.anbo.nl/amsterdam/)
Contactpersoon: Lies Bosman
Email: liesbosman@versatel.nl
Telefoon: 020 - 613 3640
24
Naam: Artisten Reunie Club
Soort: Instelling
Bio:
Contactpersoon: G. Overmars
Email: gerovermars@orange.nl
Telefoon: 25
Naam: Accordeonvereniging Aves
Soort: vereniging
Bio:
AVES staat voor (amsterdamse) Accordeon Vereniging Eigen Stijl. Wij zijn geen
virtuozenorkest die - in vele partijen - moeilijkste stukken spelen. Bij ons staat gezellig
musiceren bovenaan. Ons repertoire bestaat, voor het grootste gedeelte, uit stukken die
iedereen kent, mee kan zingen of spelen, Amsterdamse liedjes, operetteklanken, evergreens
e.d. (http://www.aves-accordeon.nl)
Contactpersoon: Lida Kok
Email: jolikok@tiscali.nl
Telefoon: 020-6101763 06-53514484

26
Naam: Nederlands Philharmonisch Orkest / NedPhoGo
Soort: Orkest
Bio:
http://www.nedpho.nl
Contactpersoon: Jacco Minnaard
Email: jm@nedpho.nl
Telefoon: 020 5217534
27
Naam: Sloterkerk
Soort: kerk
Bio:
In deze kerk heeft uitstekende acoustiek en een klein podium van 7 x 5m. Er zijn 120
plaatsen.( www.sloterkerk.nl)
Contactpersoon: Jan Hoffenaar
Email: hoffenaar@hetnet.nl
Telefoon: overdag 06-10107979 avond 020-6156788
28
Naam: Wijkweb
Soort: Stadsdeelkantoor
Bio:
http://wijkweb.web-log.nl/mijn_weblog/
Contactpersoon: Annemieke van der Graaf
Email: avdgraaf@geuzenveld.amsterdam.nl
Telefoon:
29
Naam: Inter Music Holland
Soort: instelling
Bio:
http://www.jongexcelsior.nl
Contactpersoon: Hans Beers
Email: info@intermusicholland.nl
Telefoon: 020-6195108
30
Naam: Muziekvereniging Tavenu Kaph
Soort: vereniging
Bio:
http://www.tavenukaph.nl
Contactpersoon: Chris Wanders
Email: chris-ria@zonnet.nl
Telefoon: 020-6102417

31
Naam: STIJO
Soort: Stichting
Bio:
Prioriteit van de stichting is het organiseren van dirigeercursussen onder leiding van
Professor Jorma Panula. (http://www.jormapanula.com)
Contactpersoon: Email: tckooistra@zonnet.nl
Telefoon: 32
Naam: Amsterdamse Accordeon Vereniging Accordiola
Soort: Vereniging
Bio:
Contactpersoon: Cor Maas
Email: Telefoon: 33
Naam: AT
Soort: Koor
Bio:
In het jaar 1964 werden 2 koren samengevoegd met name de Amstelzangers en Tavenu,
onder het motto van inspanning voor de zang is ontspanning door de zang.
Zo ontstond toen het koor Amstels-Tavenu wat betekent tot aangenaam verpozen en nuttig
uitgaan. Inmiddels bestaat het koor alweer 46 jaar en gaan we voor het 47e jaar wat we
zeker gaan halen met hulp van al onze leden en donateurs. Ten slotte zingen en aangenaam
verpozen gaan nu ook nog hand in hand bij de 23 leden van dit koor(www.amstels-tavenu.nl)
Contactpersoon: Irma Meijer
Email: imdr@hetnet.nl
Telefoon: 020-6149792 / 06-148073419
34
Naam: De Drie Hoven
Soort: Bio:
Contactpersoon: Doeti de Roest
Email: Telefoon: 35
Naam: Watersportcentrum Slotervaart
Soort: Instelling
Bio:
Het watersportcentrum ligt aan de prachtige Sloterplas en biedt voor elk wat wils.
http://www.watersportcentrumsloterplas.nl
Contactpersoon: Femke Timmer

Email: info@watersportcentrumsloterplas.nl
Telefoon: 020-6175839
36
Naam: Carol
Soort: instelling
Bio:
Carol organiseert feesten voor particulieren en bedrijven en zing graag op feesten en
bijeenkomsten met muzikale vrienden. Soms zingt zij met een band of duo of andere vormen
zoals zang met vier vrouwen.
Contactpersoon: Carol Bounaparte
Email: vanbounaparte@online.nl
Telefoon: 06-46378087
37
Naam: Kalentura
Soort:
Bio:
KalentuRa is een Afro-Caribische drumband die elk evenement in een zwoel zomerfeestje
verandert. De band speelt samba zoals u die kent van het Braziliaanse straatcarnaval, maar
de Antilliaanse, Surinaamse, Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en zelfs Nederlandse invloeden
geven de muziek een verrassende twist. De shows van KalentuRa zijn ongeëvenaard.
http://www.kalentura.com
Contactpersoon: Rinchemar Martina
Email: rinchemar@KalentuRa.com
Telefoon: 06-44339220
38
Naam: S.t.u.d.i.o. West, Jongerencentrum
Soort: instelling
Bio:
S.t.u.d.i.o. West is de plek voor jongeren van 12 tot 23 jaar in Amsterdam West. Jongeren
kunnen er ontdekken of ze talent hebben voor muziek, dans, theater of (nieuwe) media. Het
hele jaar door kunnen jongeren workshops volgen en kunnen ze onder begeleiding van
professionals werken aan het maken van voorstellingen, demos en filmpjes. Studio West
biedt jongeren ook de kans om ervaring op te doen met optreden voor een publiek en
organiseert optredens op festivals en evenementen in Amsterdam. Daarnaast houdt
S.t.u.d.i.o.west heeft regelmatig coachingsdagen en podiumavonden en heeft zendtijd op
Salto TV. http://www.studiowest.nl
Contactpersoon: Mirjam Terpstra
Email: mirjam@studiowest.nl
Telefoon: 020-4107701
39
Naam: Amsterdams Operakoor
Soort: koor
Bio:
http://www.operakoor.nl
Contactpersoon: Janna Duinker

Email: info@operakoor.nl
Telefoon: 020-6152533
40
Naam: Muziekschool Amsterdam
Soort: instelling
Bio:
http://www.muziekschoolamsterdam.nl
Contactpersoon: Joachim Bosboom
Email: jbosboom@msadam.nl
Telefoon: 020-4100330
41
Naam: Eigenwijks, werkgroep Kunst en Cultuur
Soort: Stichting
Bio:
Contactpersoon: Email: Telefoon: 42
Naam: Catharsis Producties
Soort: Bio:
Contactpersoon: Conny Groot
Email: catharsisproducties@xs4all.nl
Telefoon: 020-4681894 / 06-29183491
43
Naam: Multicultureel Vrouwenkoor
Soort: koor
Bio:
Dirigente Titia Bloemenhof zoekt naar een manier om de scheiding tussen de mensen van
verschillende culturen in haar buurt op te heffen. Met elkaar zingen is de ideale manier om
mensen van een andere cultuur te leren kennen bedacht zij. Zo is het koor tot stand
gekomen (titia.bloemhof@keskes.nl)
Contactpersoon: Titia Bloemhof
Email: titia.bloemenhof@xs4all.nl
Telefoon: 06-41550696
44
Naam: Muziek Vereniging Amsterdam
Soort: vereniging
Bio:
MuziekVerenigingAmsterdam is opgericht in 1921 als harmonie van de
metaalbewerkersbond onder de naam Kunst en Strijd. Na het opgaan van de bond in het FNV
zijn de banden verbroken en is de naam veranderd in MuziekVerenigingAmsterdam ( MVA ),
een harmonievereniging die uitsluitend zittende concerten verzorgt.
http://www.muziekverenigingamsterdam.nl
Contactpersoon: Rina van de Water

Email: rvandewater@svb.nl
Telefoon: 020-6117301
45
Naam: Muziekvereniging Bubo
Soort: groep
Bio:
Vroeger was de BuBo een muziekvereniging met een groot aantal leden. Toen het
ledenaantal begon terug te lopen, werd besloten in 1997 een doorstart te maken met een
nieuwe samenstelling. Tegenwoordig noemen we onzelf liever een muziekgroep.
Muziekgroep BuBo is een groep van 21 enthousiaste muzikanten, met een uniek
instrumentarium. Buurtfeesten, bejaardenhuizen, TV-opnames: we zijn overal voor in. We
spelen alles: van zwoele muziek tot echte meezingers. We hebben dan ook voor iedere
gelegenheid een passend repertoire klaar. (http://www.mvbubo.nl)
Contactpersoon: Jan v.d. Meer
Email: info@mvbubo.nl
Telefoon: 020-6117691/06-48915823
45
Naam: Amsterdams Gemengd Koor
Soort: koor
Bio:
Contactpersoon: Email: Telefoon: 46
Naam: OPG
Soort:
Bio:
Er zijn mogelijkheden voor visuele en audioapparatuur. De afmetingen van het podium zijn:
12x6m. Bij kleinere concerten in alleen de kerkzaal, kan voorzaal (met bar) als
ontmoetingsruimte gebruikt worden. Naast de kerzaal en de voorzaal zijn er nog twee kleine
kamers en twee grotere ruimtes (6 x 9,7m en 7,7 x 3,8m).
Contactpersoon: Jan Hoffenaar
Email: hoffenaar@hetnet.nl
Telefoon: overdag 06-10107979 avond 020-6156788
47
Naam: Osdorp Posse
Soort: Instelling
Bio:
grondleggers Nederlandse Hiphop
Contactpersoon: Email: marco@ramp-records.nl
Telefoon: -

48
Naam: Parochieel Kerkkoor van de Heilige Marcus Parochie
Soort: koor
Bio:
Contactpersoon: Gerard Koedijk
Email: gerard.koedijk@orange.nl
Telefoon: 020-6151565
49
Naam: MC (Multicultureel Productiehuis)
Soort: instelling
Bio:
MC is een productiehuis en theater voor nieuwe verhalenvertellers. Makers en schrijvers die
een binding hebben met de nieuwe stad: kosmopolitisch, dynamisch en grenzeloos. Theater
is voor MC een plek waar verschillende disciplines samenkomen. In onze producties en
events werken we met theatermakers, acteurs, dansers, beeldend kunstenaars, schrijvers,
muzikanten en filmmakers.
Het productiehuis van MC produceert jaarlijks meerdere voorstellingen en geeft makers de
kans om onder MC's vleugels hun eigen makerschap te ontwikkelen. Dit seizoen werkt MC
met Tg Rauwster, regisseur Kasper Kapteijn, theatermakers Aisa Winter, Tjon Rockon, Lenne
Koning, Linar Ogenia, choreograaf en theatermaker Alida Dors, creatief producenten Mac
&amp; Mee en cabaretier Jeffrey Spalburg. Daarnaast speelt MC de reprise van de
voorstelling De Laatste Dichters, een theaterbewerking van de gelijknamige roman van
Christine Otten over The Last Poets. (http://www.mconline.nl)
Contactpersoon: Email: Telefoon: 020-6065050
50
Naam: YS
Soort: Zangeres
Bio:
Yinske Silva heeft jarenlange ervaring met zingen en stemgebruik in uiteenlopende projecten;
van dance-albums en jazz- en improvisatiesessies tot popfestivals, wereldmuziekgroepen en
zang- en meditatieworkshops. Hierdoor heeft ze kennis van verschillende muziekstijlen -o.a.
bossa nova, fado, jazz, blues, funk en folk- en verschillende samenwerkingsverbanden.
Ze is op dit moment actief in Shift (funkband), MaYin (wereldmuziekduo), Genetic Choir
(stemimprovisatiegroep) en From Scratch (beats+samples met vocalen). Daarnaast werkt ze
regelmatig samen met andere muzikanten en kunstenaars in gelegenheidsformaties.
(www.metstem.nl)
Contactpersoon: Yinske SiIva
Email: metstem@gmail.com
Telefoon: 06-28889241

51
Naam: West End Big Band
Soort: Band
Bio:
De West End Big Band is een fullsize big band van achttien enthousiaste muzikanten. Wij
verrassen u met spetterende swing en dansbare jazz van de groten uit de bigband
geschiedenis. Maar ook voor Latijns-Amerikaanse ritmes, een enkel rock- of funknummer of
zelfs een ballroomstukje schrikken wij niet terug. Onvergetelijke songs, van de roaring
twenties tot de swinging sixties, worden op onnavolgbare wijze vertolkt door onze zangeres.
Het geestdriftige optreden van de band is vaak met moeite in toom te houden door
bandleider Ton van Overdam. (http://www.westendbigband.nl)
Contactpersoon: Hans Lington
Email: webb@hccnet.nl
Telefoon: 06-40535099
52
Naam: De Drie Hoven
Soort: Bio:
Contactpersoon: Doeti Roest
Email: Telefoon: 06-52321424
53
Naam: Muziekschool Amsterdam
Soort: Instelling
Bio:
De MSA biedt Amsterdammers - kinderen en jongeren in het bijzonder - muziekeducatie. Zij
boort hun creatieve capaciteiten aan en brengt hen in contact met hun culturele omgeving
op een laagdrempelige, klantgerichte en professionele wijze. (www.msadam.nl)
Contactpersoon: Joachim Bosboom
Email: info@msadam.nl / jbosboom@msadam.nl
Telefoon: 020-4100330/06-52321424
54
Naam: LOUD foundation
Soort: Instelling
Bio:
LOUD is een acroniem voor Living Out Unlimited Dreams, vrij letterlijk vertaald--Het
onbegrensd uitleven van je droom- of misschien ook wel- gaan voor je passie- of dat nou
kapster worden is- verzorgen van mensen- sporter of een artiest die op het podium een lied
brengt dat de hele buurt in rep en roer zet. De missie van LOUD is als volgt te omschrijven-Het helpen ontdekken van creatieve talenten van jongeren om zo hun eigenwaarde te
verhogen. Om dit doel te bereiken gaan we een relatie aan met jongeren en proberen we
met behulp van diverse middelen te ontdekken wat hun passie kan zijn.
(www.loudfoundation.org)

Contactpersoon: Rivelino Rigters
Email: blackrockstar@gmail.com / info@loudfoundation.org
Telefoon: 06-43057687
55
Naam: Stichting Otanik
Soort: Stichting
Bio:
Contactpersoon: Email: Telefoon: 56
Naam: Openbaar Bibliotheek Osdorp
Soort: Instelling
Bio:
Bibliotheek Osdorp is een druk bezochte bibliotheek met een gevarieerd publiek. Er komen
veel kinderen, maar ook veel ouderen die even rustig een krantje of tijdschrift willen lezen.
1x in de maand wordt er een introductiecursus internet georganiseerd, waarbij iedereen van
harte welkom is. (www.oba.nl)
Contactpersoon: Email: osd@oba.nl
Telefoon: 57
Naam: joepvr
Soort: trumpet player, teacher, arranger
Bio:
Joep van Rhijn is born in 1984 in a small village called Noordbroek in the north of The
Netherlands. He started playing trumpet at the age of eight. During a high school exchange
program in the United States Joep got interested in jazz music. After returning to The
Netherlands Joep started studying jazz trumpet with Kurt Weiss and Brian Lynch at the Prince
Claus Conservatory in Groningen. In June 2007 he graduated. Joep has experience with many
different kinds of music. He plays in small jazz ensembles, big bands, musical productions,
salsa bands, symphony orchestras, funk bands and pop bands. Joep is also busy with
arranging and composing his own music. In 2008 Joep studied one year composition and
arranging at the Amsterdam school of music. (www.joepvanrhijn.com)
Contactpersoon: Joep Van Rhijn / VLLA live
Email: events@joepvanrhijn.com
Telefoon: 06-2367-2850
58
Naam: The Bassground
Soort: Eventorganiser and recordlabel
Bio:
The Bassground was started in 1996 by Adi Lev in Tel Aviv, Israel. It started out as bi monthly
Drum&amp;Bass events at the Golem nightclub with the resident Dj E and the help of
promoter Nimrod. Bassground today includes :Adi-j , Dj Keira ( B.A.S.S. CREW), Dj Tyson (
Formz crew), Dj Fox(Ruffteck/Dwa), Dj Flanagan, Dj Shapeshifter, Dj L-dopa , Dj Mute, Dj

Bassick,Dj Big Head ( LA, usa), Mc Pat &amp; Dapper Mc. D-boy (photography), MediaFreak (
VJ), D.M.O.S. ( VJ). Bassground is Holding Residency @ Paard van Troje in Den Haag , which
considers to be one of the leading clubs of the Netherlands in the last 1 years. As well
cooperating with the Biggest local crews , and organizations on larger events , well known
festivals &amp; events around the Netherlands ( such as Lowlands Festival &amp;
Amsterdam Dance event
We have also represented the last summer in the Sun &amp; Bass Festival. This year we are
looking at summer festivals like the Summer of love ( CZ republic) , and various events in
Central America.
The Bassground is throwing one-off events all over Israel, Netherlands and Europe.
Production talents ( such as Dj Flandgan, Dj Shapeshifter, Adi-j &amp; Dapper mc) are
working hard in the studio and aiming to come out this year, so watch this space !!!
Contactpersoon: Adi Lev
Email: info@bassground.com
Telefoon: 020-6813598
59
Naam: ZaMu
Soort: band
Bio:
Elke woensdag repeteren wij met veel plezier waarbij een vrolijke noot zeker niet ontbreekt.
Regelmatig treden wij op in verzorgingstehuizen. Daar zingen wij ook bekende meezingers,
o.a. van Toon Hermans. 1 x per jaar verzorgen wij ons najaarsconcert, daarbij worden wij
ondersteund door een bekende solist(e) en een jong aanstormend instrumentaal talent.
Contactpersoon: Henny van der Graaf
Email: Telefoon: 020-6136231
60
Naam: Roman Ensemble
Soort: Ensemble
Bio:
Het Roman Ensemble is opgericht in 2002 door Emirhan docent klarinet aan de Muziekschool
Amsterdam. Hij verzamelde een groepje leerlingen van de muziekschool en liet ze
kennismaken met de muziek uit zijn vaderland, Turkije. Inmiddels is het repertoire uitgebreid
tot muziek uit de hele Balkan-/Zwartezee-regio: onder meer uit Macedonie; Azerbeidjaan,
Roemenie zie Muziek). (www.romanensemble.nl)
Contactpersoon: Florian Hoven
Email: Telefoon: 06-25233480

61
Naam: haver
Soort: Concertpianist, componist en piano coach
Bio:
Pianospelen. Het woord zegt het al. Spelen. Dat is wat ik doe. Lichtvoetig. Vrij. Open.
Ongebonden. -- Ik speel wat ik mooi vind. Waar ik van hou. Niet in een hokje. Niet binnen
een stijl. This meets that. Ik zoek naar ruimte. Rust. Stilte. Alleen, in het lege huis, terwijl de
anderen naar het strand zijn. In dat huis componeer ik. Vanuit de leegte. Vanuit het niets.
(http://www.fhaverkate.com)
Contactpersoon: Freek Haverkate
Email: info@fhaverkate.com
Telefoon: 06-50418913
62
Naam: Mprod (Music and Productions)
Soort: Licht en Geluid verhuur
Bio:
Music and Productions is uw partner in het organiseren, technisch opzetten en realiseren van
uw feest, evenement of bedrijfspresentatie. (www.musicandproductions.nl)
Contactpersoon: Michel aan de Wiel
Email: info@musicandproductions.nl
Telefoon: 020-6158621/020-6158621
63
Naam: Klezmagic
Soort: Klezmer, Slavische muziek
Bio:
Klezmagic een leerling ensemble bestaande uit Muziekschoolleerlingen van de middelbare
school leeftijd en incidenteel gastleerlingen en solisten uit Amsterdam West.
Sinds 4 jaar zijn ze enthousiast bezig met repeteren en optreden onder begeleiding van
Emirhan Tuga en optreden op verschillende podia in Amsterdam en omgeving.
Zij spelen voornamelijk volksmuziek uit Slavische landen en feest- en bruilofts Klezmer
muziek.
Contactpersoon: Emirhan Tuga
Email: klezmagic@gmail.com
Telefoon: 64
Naam: Augustinuskerk
Soort: kerk
Bio:
Contactpersoon: Nelly Simis
Email: destar@heiligedrieeenheid.nl
Telefoon: -

65
Naam: Stichting Eigenwijks, werkgroep Kunst en Cultuur
Soort: Stichting
Bio:
Voor elke activiteit waar Eigenwijks bij betrokken is, geldt dat de inzet van bewoners bij de
uitvoering van de activiteiten een voorwaarde is. Zij zijn de inhoudelijk eigenaar van elke
activiteit. Zonder hun inzet is er geen basis voor ons werk. Eigenwijks ondersteunt en
adviseert de actieve bewoners waar nodig. Altijd gericht op het verder helpen van groepen
bewoners in hun deelname aan de samenleving.
Contactpersoon: Dick Glastra Van Loon
Email: dick@eigenwijks.nl
Telefoon: 06-33319679

