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Update corona: vanaf 25 september laten wij de anderhalve meter afstand maatregel los.  
Voor de concerten in het najaar is het tonen van een geldig vaccinatiebewijs en ID helaas verplicht.

Geschikt voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar 

entree prijs: LOOT & ARIFA - 15,00 EURO,  KINDERCONCERT - 10,00 EURO
 adres: Witte Kerkje - Dorpsstraat 30, 1028 BE Amsterdam

www.holynote.nl

17 oktober 2021
LOOT

Witte Kerkje Holysloot - 15.00 uur 

Laat de piano spreken en ontdek wat hij te zeggen heeft. Het is 
deze benadering van pianospelen die het uitgangspunt vormde 
voor de composities die Oscar Jan Hoogland speciaal voor LOOT 
schreef. Met Ab Baars op tenorsax en klarinet, Uldis Vitols op 
contrabas en Onno Govaert op drums heeft Hoogland de perfecte 
muzikanten bij elkaar gebracht om deze nieuwe muziek te spelen. 

21 november 2021
ARIFA – DANUBIAN VOYAGE

Witte Kerkje Holysloot - 15.00 uur  

Arifa-kwartet slaat een muzikale brug tussen Oost en West. Oude muzikale tradities uit het 
Midden-Oosten en de Balkan worden vermengd met jazz en hedendaagse geïmproviseerde 
muziek. De band, opgericht in 2010 door Sjahin While, is gevestigd in Amsterdam, maar het 
geheim schuilt in de creatieve chemie tussen de muzikanten afkomstig uit Bulgarije, Hongarije, 
Turkije, Nederland en Duitsland. 
Voor hun nieuwste project ‘Danubian Voyage’ gaat Arifa een nieuwe uitdaging aan, met Bence 
Huszar en Zhivko Vasilev als nieuwe, maar zeker niet onbekende, leden. Een bijzondere combinatie 
van westerse klassieke instrumenten als piano en cello, traditionele instrumenten uit de Oriënt als 
kaval (Bulgaarse herdersfluit) en Sjahin While‘s speciale percussie-set is daar het gevolg van.

12 december 2021
Kinderconcert & Workshop door 

ADA RAVE & FELICITY PROVAN 
Witte Kerkje Holysloot - 15.00 uur 

De Argentijnse saxofoniste Ada Rave en de uit Austrialia afkomstige trompettiste 
en zangeres Felicity Provan hebben een grote liefde voor het spelen voor en met 
kinderen. Zo begint deze middag met een kort concert op hun instrumenten, waarna al 
snel liedjes gespeeld worden waarbij kinderen mee kunnen doen: zingen, bewegen 
en percussie spelen met je lichaam. Muzikale spelletjes bestaan uit instrumenten 
nadoen en hand dirigeren waarbij improvisatie een belangrijke rol speelt.


