Museum
Amsterdam Noord

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Op maandag gesloten.
Zamenhofstraat 28A, 1022 AD Amsterdam, telefoon 06 3097 5602

NIEUWSBRIEF
AGENDA

Zondag 1 juni 11.00 uur
Fietstocht langs voormalige
badhuizen o.l.v. Klaas Jan
Verweel, start museum,
gratis.
Zaterdag 7 juni 13.30 uur
Begeleide wandeling dijkdorp
en tuindorp Nieuwendam
o.l.v. Hans Bergmans, start
museum, kosten 10 euro
p.p.incl. drankje onderweg,
leden Amsterdam historischculturele vereniging 8 euro.
Zondag 15 juni 11.00 uur
Koffieconcert, een unieke
combinatie bij de tweede
ontmoeting met de
Muziekstraat.
Zaterdag 28 juni 13.30 uur
Begeleide wandeling Vogelbuurt en IJplein, o.l.v. Hans
Olthof, kosten 10 euro p.p.
incl. drankje onderweg,
leden Amsterdam historischculturele vereniging 8 euro.

www.museumamsterdamnoord.nl

JUNI 2014
Coöperatie CultuurTafel Noord U.A. opgericht
Op 28 april 2014 is de Coöperatie bij de notaris opgericht.
Het Museum Amsterdam Noord is een van de deelnemers.
Het doel is de (stoffelijke) belangen van haar leden te
behartigen door initiatieven te ontplooien op het gebied
van culturele activiteiten in Amsterdam-Noord.
Een van de initiatieven is het bijhouden van een
Evenementenkalender. Als u een overzicht wilt hebben
van wat er te doen is in Noord, raadpleeg dan die
kalender: www.noordagenda.nl
Wie dat doet wordt misschien wel een beetje overweldigd
door de veelheid aan culturele initiatieven. Zoveel zijn we
niet gewend, zelfs of juist niet in Noord.
Daarom geven we in onze Nieuwsbrief altijd de Agenda
van onze eigen activiteiten weer. Altijd de moeite waard
om te komen kijken of mee te komen doen.

Ontwikkelingen rond de Buurtmusea
Zoals u zich wellicht herinnert, hebben we vanuit Museum
Amsterdam Noord ruim een jaar geleden het initiatief
genomen om de buurtmusea van Amsterdam rond de
tafel uit te nodigen. Het doel was samen sterker te staan
dan alleen, vooral in de periode nadat de stadsdelen
opgeheven zouden zijn.
Intussen is een plan gemaakt, waarbij het Amsterdam
Museum jaarlijks samen met
de buurtmusea een thema
voor een tentoonstelling
aanpakt, waarbij de
haarvaten van de stad (de
buurtmusea) kunnen, niet
moeten, deelnemen. Het AFK,
Amsterdams Fonds voor de
Kunst, en de Stichting DOEN
hebben er wel oren naar om
deze projecten te financieren,
inclusief een part-time
coördinator die de projecten
zal begeleiden.
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Het eerste thema voor een project dat zich heeft aangediend is Volkshuisvesting, mede
geïnspireerd doordat de Dienst Volkshuisvesting van de Gemeente Amsterdam in 1915 is
opgericht.
Natuurlijk heeft een en ander nog een aantal haken en ogen, maar er worden stappen
voorwaarts gezet.
Een klein, maar fijn projectje tussen twee buurtmusea is het uitzetten van een fietsroute tussen
Museum Amsterdam Noord via het Oostveer naar Museum Perron Acht.
Momenteel zijn deelnemers aan het overleg:
Museum zonder Muren
Bijlmermuseum
Indische Buurtmuseum
Van Eesterenmuseum
Museum Perron Acht
Museum Amsterdam Noord.
We houden u graag van de ontwikkelingen op de hoogte.

Impressie van het Eerste Koffieconcert op 11 mei 2014
In een onderhoudende, ontspannen sfeer combineerden
Marcos Baggiani en Tristan Hupe (slagwerk en toetsen)
eigen werk, jazz standaards, Argentijnse, Portugese en
Braziliaanse invloeden. Beiden waren goed aan elkaar
gewaagd. Het werd een soepel lopend, geïnspireerd concert,
en dat terwijl ze pas heel kort met elkaar op een podium
staan. Tussen de nummers speelse toelichtingen.
Door de intieme ruimte van het museum, is er weinig
afstand van het publiek tot de musici en dat maakt dat je het
concert extra intensief beleeft. Het publiek genoot van het
virtuoos samenspel van toetsen en slagwerk.
Kortom een leuk, afwisselend concert met enthousiaste
jonge musici die moeiteloos een ontspannen sfeer creëerden
met hun muziek en vaak humoristische en ontwapenende
toelichtingen.
Tristan Hupe & Marcos Baggiani

Een heerlijk begin van Moederdag!

Fietstocht langs de vroegere badhuizen van Amsterdam
Naar aanleiding van onze tentoonstelling “De badhuizen van Amsterdam” is er in samenwerking
met Klaas Jan Verweel een unieke fietstocht langs de gebouwen van de voormalige badhuizen
georganiseerd.
Op zondag 1 juni om 11.00 uur begint de fietstocht bij het Museum Amsterdam Noord. De tocht
wordt begeleid door Klaas Jan Verweel, de schrijver van het artikel in het meest recente nummer
van het tijdschrift Amstelodamum.
De tocht is gratis! U kunt zich opgeven bij Henk Ras. U kunt hem mailen op het volgende email
adres: hjcras@gmail.com. Of u kunt hem bellen op 06 3097 5602.
www.museumamsterdamnoord.nl

2

info@museumamsterdamnoord.nl

NIEUWSBRIEF

JUNI 2014

Adeline Salles en Felix Hildenbrand, Dwarsfluit en Contrabas
Zondag 15 juni 11.00 uur Koffieconcert
Een unieke combinatie bij de tweede ontmoeting met de Muziekstraat Adeline en Felix zijn
goed bevriend, maar hebben nooit eerder samen gespeeld. Speciaal voor dit programma
hebben zij gekeken waar hun muzikale werelden elkaar ontmoeten.
Het duo neemt ons mee op reis van Duitse barok (Bach) naar het Rio de Janeiro van de 40erjaren (‘Chorinhos’ van Pixinguinha en Jacob do Bandolim). En naar het nu van AmsterdamNoord met enkele eigen composities van Felix.
De ongebruikelijke combinatie van dwarsfluit en contrabas levert verrassend intieme en
transparante interpretaties op: u zult dus naast de vertrouwde Bach kennis maken met de
Choro, een instrumentale stijl uit Brazilië.
Contrabassist Felix Hildenbrand uit Freiburg, Zwarte Woud, studeerde Jazz aan het
Conservatorium van Amsterdam. Na zijn studie richtte hij zich vooral op wereldmuziek: naast
de Fado (sinds 12 jaar de vaste begeleider van Maria de Fátima) is hij met name erg thuis in
de Braziliaanse en Latijns-Amerikaanse muziek.
Adeline Salles studeerde dwarsfluit in Toulouse, Parijs, München en Rotterdam. Zij “landde”
uiteindelijk in Amsterdam-Noord. Als freelance fluitiste is zij verbonden aan het Concertgebouworkest, speelde in het Radio Philharmonisch orkest en Philharmonisch orkest Zuid-Nederland.
Regelmatig speelt ze ook met buitenlandse orkesten ( London,Toulouse, Lissabon en Valencia).

Felix Hildenbrand

Adeline Salles

In de serie koffieconcerten ontmoeten telkens twee muzikanten uit de Muziekstraat van
Amsterdam Noord elkaar op muzikaal vlak. Ze leren elkaars repertoire kennen, spelen voor
het eerst samen en vertellen verhalen over hun muzikale leven. U mag als publiek een kijkje
nemen achter de schermen van dit muzikale laboratorium van Amsterdam-Noord.
Entree: 7,50 euro p.p.
Informatie en reservering bij Marianne Wiesenekker: m.wiesenekker-groen@live.nl of u kunt
haar bellen op 06 3064 0981.

www.museumamsterdamnoord.nl
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Personeels- of familie-uitje
Op een mooie lentedag, ergens in de Mei .....
Dat is precies zo’n dag, dat je met de collega’s of met de familie een dagje uit kan gaan.
Amsterdam-Noord biedt talloze mogelijkheden om cultureel en/of in de natuur een groepje
mensen te vermaken. En de andere maanden van het jaar kan dat ook!
Je kan natuurlijk zelf bedenken hoe of wat, maar we willen in overleg ook graag een plannetje
schetsen.
Duur zal het niet worden, want je denkt zelf mee over de te begroten kosten.
Ideetje? Bel 06 3097 5602 of mail naar hjcras@gmail.com.

Colofon
Tenzij anders vermeld:
Tekst: Henk Ras
Redactie & Vormgeving: Ruud Slagboom
Fotografie: Marianne Wiesenekker (foto pagina 2)
		
Felix Hildenbrand (foto boven pagina 3)
		
Adeline Salles (foto onder pagina 3)
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