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“Het Grachtenfestival hoort bij Amsterdam. 
Kamermuziek en opera aria’s, wereldmuziek 
en masterclasses, grote namen en jong talent. 
Passie en plezier van musici en publiek.  
Voor iedereen toegankelijk. Wat is in augustus 
het leven mooi voor bewoners en bezoekers 
van Amsterdam”.
Aldus Job Cohen, burgemeester Amsterdam, 
in 2002, precies vijf jaar geleden. En nu we 
nog eens vijf jaar verder zijn, is hij niet van 
mening veranderd. Het Grachtenfestival is 
een fenomeen dat niet meer weg te denken  
is uit het nationale en internationale muziek-
leven. Van 50 concerten op 20 bijzondere 
locaties in 1998, naar 166 concerten op nog 
veel méér bijzondere locaties in 2007. 

Ook dit jaar verbinden enkele rode draden 
het programma van (klassieke) muziek tot  
een keur van uitzonderlijke concerten.  
Hoofdthema in 2007 is ‘Vlucht’. Het komt  
op alle mogelijke manieren in het programma 
aan bod, niet alleen muzikaal, maar ook bij  
de Architectuurrondvaarten en Monumenten-
wandelingen. 

Voor het eerst is er in Nederland omvangrijke 
aandacht voor de Britse componist Jonathan 
Dove (1959). Hij is als composer-in-residence 
alom aanwezig tijdens het 10e Grachten-
festival. Van de prikkelende kamermuziek-
theaterproductie ‘Siren Song’ (Nederlandse 
première) en zijn geestige maar wrange  
mini-opera’s ‘Pig’ en ‘Greed’ tot en met een 
groot aantal kamermuziekcomposities van  
zijn hand. Uitgevoerd door de top van 
Nederlands jong muziektalent, deels speciaal 
samengebracht in ‘Het Grachtenfestivalorkest’.

Uniek is de vierdaagse ‘Miricioiu Masterclass’ 
waarin de Roemeense sopraan Nelly Miricioiu 
werkt met een internationale cast van zangers 
aan het belcanto/verismo-repertoire. 
Het Grachtenfestival biedt overigens een 
ware sopranenmarathon! Want behalve 
operaster en diva Nelly Miricioiu, geven door 
het festival heen nog 15 andere getalenteerde 
sopranen acte de présence.

We zijn nog niet uitgekeken in Amsterdam 
Noord, waar aan, op en om het water 
concerten en Monumentenwandelingen 
plaatsvinden. Op Zeeburg is er de ‘Piet Hein 
Route’, een muzikale ontdekkingstocht  
langs alle spectaculaire nieuwbouw.

Woensdag 15 augustus, middenin het  
festival, geven we ons verjaardagsfeest met 
thee en taart voor iedereen, in de gastvrije 
Passenger Terminal Amsterdam. Daar wordt 
voor de eerste maal de Grachtenfestivalprijs 
uitgereikt, die door musici en publiek wordt 
toegekend aan een musicus die in de afge-
lopen tien jaar niet alleen veel indruk heeft 
gemaakt op collega’s en het Grachtenfestival-
publiek, maar die ook staat voor waar het 
festival zich sterk voor maakt: jong talent,  
dat zich ontwikkelt en nu de eerste succes-
volle stappen zet op de weg naar een 
internationale carrière. 

Gesteund door onze hoofdsponsors Schiphol 
Group, ING en Overhoeks, onze andere zeer 
gewaardeerde sponsors en door de Gemeente 
Amsterdam, staan we aan de vooravond van 
een groots festivalfeest. Wij kunnen  
niet wachten. 
Bestel tijdig uw (laaggeprijsde) kaarten, 
bezoek de vele gratis concerten en vier de 
tiende verjaardag van uw Grachtenfestival 
met ons mee!

Alma Netten
directeur
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“The Grachtenfestival is part of Amsterdam. 
Chamber music and opera arias, world  
music and masterclasses, big names and 
young talent. Passion and joy of musicians  
and audience. Accessible for everyone.  
So wonderful is the life for inhabitants  
and visitors of Amsterdam in August”.
According to Job Cohen, mayor of Amster-
dam, in 2002, exactly five years ago. And  
now that another five years have passed,  
he has not changed his opinion. The  
Grachtenfestival is a phenomenon that  
is fixed in the national and international  
music scene. From 50 concerts in 20 special 
locations in 1998 to 166 concerts in  
even more special locations in 2007. 

Again this year, several themes form  
the programme of (classical) music into  
a selection of exceptional concerts. The  
main theme in 2007 is ‘Flight’. It can be  
found throughout the programme in all 
conceivable ways, not only in music, but  
also in monument walks and canal tours  
about architecture. 

For the first time in the Netherlands,  
elaborate attention is paid to the British 
composer Jonathan Dove (1959). As  
composer-in-residence his presence cannot  
be denied during the 10th Grachtenfestival.  
From the invigorating chamber opera music 
production ‘Siren Song’ (Dutch premiere) and 
his amusing but awkward  mini operas ‘Pig’ 
and ‘Greed’ to a large number of  chamber 
music compositions by his hand. Performed 
by the top of Dutch young music talent,  
part of which comes together in the specially 
assembled ‘Het Grachtenfestivalorkest’.

Unique is the four day long ‘Miricioiu Master-
class’, where the Romanian soprano Nelly 
Miricioiu will work with an international cast  
of singers on belcanto and verismo repertoire. 
Also, the Grachtenfestival brings you a true 
soprano marathon! Not only opera star and 
diva Nelly Miricioiu, but also 15 other talented 
sopranos will perform during the festival.

We still have not finished discovering  
Amsterdam Noord, where at, along and  
on the water, concerts and monument  
walks will take place. In Zeeburg we have  
the ‘Piet Hein Route’, a musical voyage  
of discovery that takes you past all the  
spectacular new architecture.

On Wednesday 15 August, halfway through 
the festival, we are throwing our birthday-
party with tea and cake for everyone in the 
welcoming Passenger Terminal Amsterdam. 
There, for the first time, the Grachtenfestival-
prijs will be presented. An award given by 
musicians and audience to a musician who  
not only has impressed colleagues and the 
Grachtenfestival audience over the past ten 
years, but also stands for the motto of the 
festival: developing young talent and seeing 
them take the first successful steps on their 
way to an international career. 

Supported by our main sponsors Schiphol 
Group, ING and Overhoeks, our other much 
respected sponsors and by the City of  
Amsterdam, we are at the eve of a magnifi-
cent festival celebration. We cannot wait. 
Order your (inexpensive) tickets on time,  
visit the many free concerts and celebrate  
the tenth anniversary of your Grachtenfestival 
together with us!

Alma Netten
director
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Ontdek het IJ! 
Zeeburg, Overhoeks, Oud Nieuwendam 
Op onze tochten door Amsterdam ontdekken we steeds weer 

onbekende en verborgen plekken, die geschikt zijn voor één 

van onze concerten op een bijzondere locatie.  

We gaan door waar we in 2006 gebleven zijn: de IJ-oevers.  

Ga mee en laat u verrassen!

Kijk voor uitgebreide informatie ook bij de betreffende dagen 

in het programmaoverzicht.

Zeeburg

woensdag 15 augustus

Optreden 1   
11.00 – 11.30 uur   
Terras Panama
Amsterdam Brass 5-mansformatie en Neder-
landse Folklore Groepen. Westfriese Dansgroep 
Schagen, West-friese Dansgroep Wijdenes en  
Enterse Kloomp’n Daansers
Ontbijtaanbieding in het Panama! zie pagina: 56

Optreden 2
12.00 – 12.30 uur
Buitenplaats appartementencomplex  
Boston
Python Saxofoonkwartet  
Taptoi tapdanst op klompen

Optreden 3
13.00 – 13.30 uur    
De Loodsen, Binnenplein   
EnAccord Strijkkwartet 
Nederlandse Folklore Groepen

Optreden 4
14.00 – 14.30 uur    
Pakhuis de Zwijger 
Miriam Overlach, harp

Optreden 5    
15.00 – 15.30
IJ-toren, Zaal 18e verdieping  
Python Saxofoonkwartet en tapdanseres 
Marije Nie 
 
Optreden 6 
Verjaardagsfeest Grachtenfestival 10 jaar! 
15.00 – 17.00 uur
Passenger Terminal Amsterdam 
Gratis thee en taart
Optredens en prijsuitreiking Grachten-
festivalprijs ± 15.45 uur

Optreden 7
17.00 uur 
Dansend naar het Muziekgebouw  
aan ‘t IJ met een tussenstop in het  
Mövenpick Hotel
Nederlandse Folklore Groepen  

Optreden 8 
Slot Piet Hein Route
17.30 uur
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Taptoi en Nederlandse Folklore Groepen  
in de Entreehal en op het terras

Met medewerking van Westfriese Dansgroep Schagen 

www.westfriesedansgroep.nl 

Oud West-friese Dansgroep Wijdenes 

www.folkloregroepwijdenes.nl 

Enterse Kloomp’n Daansers 

www.enterseklompendansers.nl 

Met dank aan de Federatie van Folkloristische  

Groepen Nederland
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Overhoeks

zondag 12 augustus

13.00 – 14.00 uur 
Tolhuistuin
Arnold Marinissen, slagwerk solo
16.00 – 17.00 uur
Duo Sax en Stix, saxofoon- en slagwerk duo

woensdag 15 augustus

13.30 – 14.00 uur
Tolhuistuin
Amsterdam Brass 5-mansformatie op de pont
14.00 – 14.30 uur
Tolhuistuin
Nederlandse Folklore Groepen
14.30 – 15.00 uur
Tolhuistuin
Amsterdam Brass ensemble

vrijdag 17 augustus

14.00 – 15.00 uur 
Tolhuistuin
Rijdend carillon speelt familieconcert
16.00 – 16.45 uur 
‘PRRRRRAAT!’ kindervoorstelling met  
mezzosopraan en slagwerk

zaterdag 18 augustus

13.00 – 14.00 uur 
Tolhuistuin
Slagwerkduo Geevers/Nijenhuis
14.00 – 15.00 uur
LindyHop dansers
16.00 – 17.00 uur 
Farkas Quintet Amsterdam

zondag 19 augustus

13.00 – 14.00 uur 
Tolhuistuin
Python Saxofoonkwartet
16.00 – 17.00 uur
Thump Saxophone Quartet 

Ontdek ook het informatiecentrum van Overhoeks

Op het drijvende ponton met het glazen gebouw naast  

de Toren Overhoeks, kunt u zich laten informeren over  

dit nieuwe gebied en de toekomstige woningen.

Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag 12.00 – 18.00 uur

Donderdag- en vrijdagavond tot 21.00 uur

Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Zondag 12.00 – 16.00 uur

Maandag gesloten

Overhoeks, Buiksloterweg 5d, Amsterdam

Pak de pont, elke 10 minuten vanachter het  

Centraal Station naar de Tolhuistuin.

Oud Nieuwendam 

zondag 12 augustus

12.00 uur 
vertrek boot Muziekgebouw aan ‘t IJ  
naar Café ‘t Sluisje
13.00 – 14.00 uur 
Python Saxofoonkwartet 
concert ponton Café ‘t Sluisje
14.30 – 15.15 uur
wandeling door Oud Nieuwendam 
15.45 – 16.30 uur 
wandeling door Oud Nieuwendam 

‘s Middags vaart het IJ-veer XI heen en 
weer tussen het Muziekgebouw aan ‘t IJ  
en Café ‘t Sluisje!

Kaartjes voor de boot aan de boot € 2,50
Kaartjes voor de wandeling bij de gids € 5,-
Ook verkrijgbaar bij de Festivalkassa’s

zaterdag 18 augustus

18.00 uur
vertrek boot Muziekgebouw aan ‘t IJ  
naar Café ‘t Sluisje
19.00 – 20.00 uur 
Het Nieuwendammerhavenconcert
Slagwerkduo Geevers/Nijenhuis 
20.15 – 21.15 uur
toegift Oud Nieuwendams verrassingsconcert
20.30 uur en 22.00 uur  
boot retour Café ‘t Sluisje naar Muziekgebouw 
aan ‘t IJ 
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zondag 19 augustus

Huis-, Tuin-, Dakterras- en Bootconcerten 
Gratis concert door prijswinnaars van 
(inter)nationale concoursen
Gratis kaartjes aan de kassa van het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ, uitsluitend vanaf 10.00 uur 
op de dag van het concert.

12.00 uur
Vertrek boot Muziekgebouw aan ‘t IJ  
naar Café ‘t Sluisje
12.30 – 13.00
Boottocht langs droomwoonboten in Noord, 
waar vanaf terrassen mini-concertjes klinken
13.00 – 15.00 
Afmeren bij het ponton voor Café ‘t Sluisje.  
U luistert vanaf de boot naar het concert van 
het Galitzin Quartet en het Lars Dietrich 
Jazzkwartet
15.00 uur 
Boot retour Muziekgebouw aan ‘t IJ met 
tussen stop bij het M-Lab

Schipper mag ik overvaren?
Vaar gratis naar het laatste concert van het 
Grachtenfestival in Noord bij het M-Lab vanaf 
het Muziekgebouw aan ‘t IJ 
14.00 – 17.00 uur, elke 20 minuten

De ‘Elvira’ vaart onder de vlag van NAP  
Evenementen Schepen en u mag meevaren!
www.napbv.nl

Op de dagen van de Grachtenfestival-
concerten in Noord varen er regelmatig boten 
tussen Muziekgebouw aan ‘t IJ, Café ‘t Sluisje 
en M-Lab.

U kunt ook Amsterdam Noord ontdekken  
per fiets. 
Jantje’s fietsverhuur, Toeristisch Informatie 
Punt, Nieuwendammerdijk 215
www.jantjesfietsverhuur.nl



19.00 uur 
Feestelijke opening
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
Grote zaal, Piet Heinkade 1
 Voor een dubbeltje op de eerste rang!
Bijna tien dagen feest. Het eerste concert  
van het jarige Grachtenfestival brengt  
een voorproefje van wat komen gaat.  
Amsterdam Brass opent met een fanfare  
van de Britse composer-in-residence  
Jonathan Dove. Verder onder meer de 
hoofdrolspelers uit Dove’s kameropera  
‘Siren Song’: de Australische tenor Brad 
Cooper en de Belgische sopraan Amaryllis 
Dieltiens; Trio Suleika; breakdancegroep  
ill Skill Squad; tapdansers op klompen  
Taptoi én het speciaal voor dit festival 
samengestelde Grachtenfestivalorkest. 
Voor 10 cent zit u op de eerste rang!
Duur 1 uur
Toegang € 0,10, bestel uw kaarten op  
www.grachtenfestival.nl of bij de  
Festivalkassa’s

Ook
17.00 – 19.00 uur 
Opening ‘Aerosol Symfonies’ expositie  
van 10 jonge, urban kunstenaars die  
inspiratie putten uit klassieke muziek 
GO Gallery, Prinsengracht 64
www.gogallery.nl
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Architectuur
13.00, 15.00 en 20.00 uur 
Rondvaart IJ
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ

Masterclass
15.00 en 19.30 uur 
Eerste van de reeks Miricioiu Masterclasses
Felix Meritis, Zuilenzaal

Ook
20.00 uur 
Eerste voorstelling La Colombe, 
Theater van ‘t Woord, Centrale Bibliotheek
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12.00 uur 
Pendeldienst te water
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ 
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Pendeldienst Heen
Boot naar het ponton voor Café ‘t Sluisje voor 
‘Tuning In’ door Python Saxofoonkwartet 
om 13.00 uur
Duur vaartocht ca. 30 minuten
Prijs € 2,50
I.s.m. IJ-veer XI

13.00 uur – 23.00 uur
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Het geheimzinnige Pianokerkhof duikt weer 
op, nu langs de waterstoep van het Muziekge-
bouw aan ‘t IJ. Uit de golven verrijzen klank-
kasten, ivoren toetsen, halve en hele vleugels. 
Flarden muziek, onverwachte optredens, 
vergeten melodieën, vliegende vleugels, de 
Pianobar, componisten die opstaan uit hun 
graf, geheimzinnige uitvoeringen, in grote en 
kleine Terts. Dagelijks van 13.00 tot 23.00 uur. 
Met om 14.00 uur talentvolle conservatorium-
studenten en om 19.00 uur beroemde 
pianisten, live!, met een recital van een uur.  
Duur doorlopend
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

13.00 uur – ca. 16.00 uur
Salonconcert
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
Grote zaal, Piet Heinkade 1
 NJO Summer Academy 2007 
Voor de tweede maal ontvangt het Grachten-
festival de vermaarde Summer Academy van 
het Nationaal Jeugd Orkest. Kamermuziek-
ensembles in verschillende bezettingen spelen 
muziek van Stravinsky, Beethoven, Mozart, 
Puccini en Tsjaikovsky. Onder leiding van 
dirigenten Werner Herbers, Paul Goodwin, 
Alexandru Lascae.   

13.00 uur 
Stravinsky, ‘Symphonies of wind instruments’  
Stravinsky, ‘Concert voor piano en blazers’ 
dirigent Werner Herbers 
piano Daniël Kramer  
Duur 35 minuten
Toegang € 5

14.00 uur 
Beethoven, Ouverture Leonore III  
Mozart, Symfonie KV 551 ‘Jupiter’  
dirigent Paul Goodwin
Duur 45 minuten
Toegang € 5

15.00 uur 
Puccini, Crisantemi  
Tsjaikovsky, Serenade voor strijkers opus 48   
dirigent Alexandru Lascae
Duur 35 minuten
Toegang € 5,  
passe-partout (3 concerten) € 12,50

13.00 uur 
Ontdek ‘t IJ 
Oud Nieuwendam
Locatie ponton Café ‘t Sluisje,  
Nieuwendammerdijk 297
 Tuning In: Python Saxofoonkwartet
Het Python Saxofoonkwartet vertaalt het 
festivalthema ‘Vlucht’ in energie. Een  
programma waar de energie vanaf spat, met 
de doorgaande pulse van minimalmusic van 
Torke en de swing van Fitkin en Andriessen. 
Composer-in-residence Jonathan Dove is 
vertegenwoordigd met ‘Tuning In’. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig

13.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Op vlucht gebouwd
Ook in de rondvaarten komt het festival- 
thema ‘Vlucht’ aan bod. In vroeger tijden 
werden huizen ‘op vlucht’ gebouwd.  
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Wat is dat precies? En gebeurt het nog 
steeds? Ook in het Oostelijk Havengebied  
en op de Westelijke Eilanden vindt  
Wendeline Dijkman, De Gebouwengids,  
er voorbeelden van.  
En ze vertelt u alles over de reden van  
deze ‘vlucht naar voren’.  
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company

13.00 uur 
Ontdek ‘t IJ 
Overhoeks
Locatie Tolhuistuin, Badhuisweg 3
 Buitenspelen in de Tolhuistuin
Arnold Marinissen, een van de bekendste 
slagwerkers van Nederland, geeft het start-
schot voor Buitenspelen in de Tolhuistuin!  
Hij brengt een feestprogramma t.g.v. de 
tiende verjaardag van het Grachtenfestival.  
Hij zet een stevige portie slagwerk, zijn stem, 
een zingende zaag en twee voeten in om  
de stemming erin te krijgen. Met muziek  
van Alvarez, Xenakis, Staebler, Cage, Volans, 
Arnold Marinissen en met ‘Festival’ van  
Kees van Kooten.
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig

14.00 uur (ook om 16.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Le Salon Rouge,  
Passeerdersgracht 17-A
 Droomvlucht
De Nederlandse sopraan Lenneke Ruiten 
zingt ‘Five Am’rous Sighs’ van composer-in-
residence Jonathan Dove en verder o.a. 
Schumann, Britten en Poulenc.  
Een gedroomde vlucht, met pianist Thom 
Janssen aan de vleugel.
Duur 1 uur
Toegang € 10

14.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Iedere festivaldag van 12 tot en met 19 
augustus spelen conservatoriumstudenten  
een recital op het Pianokerkhof langs de 
waterstoep van het Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

14.30 uur (ook om 15.45 uur)
Ontdek ‘t IJ 
Oud Nieuwendam
Vertrekpunt ponton Café ‘t Sluisje,  
Nieuwendammerdijk 297
 Monumentenwandeling  
Vijf minuten van het centrum van Amster- 
dam stapt u het verleden binnen. ‘De Sluis’  
ontstond omstreeks 1565 en daarmee het  
dorp Nieuwendam. Via de sluis werden 
goederen naar het achterland vervoerd.  
Een belangrijke schakel tussen de hoofdstad  
en de rest van Nederland. Tegenwoordig  
is het een deel van Amsterdam, vroeger  
behoorde Nieuwendam tot de zogenaamde 
Lintdorpen: Durgerdam, Schellingwoude  
en Buiksloot. Er zijn nog een paar echte  
Oud-Nieuwendammers! Enkele van hen  
nemen u mee langs de Nieuwendammerdijk. 
Met een kijkje achter de voordeur van het  
oudste huis van de dijk. 
Met gids Nico Hofman 
Duur 45 minuten
Prijs € 5

14.30 en 16.45 uur
Pendeldienst te water
Vertrekpunt ponton Café ‘t Sluisje,  
Nieuwendammerdijk 297
 Pendeldienst Retour
Boot retour naar Muziekgebouw aan ‘t IJ
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Duur vaartocht ca. 30 minuten
Prijs € 2,50
I.s.m. IJ-veer XI

15.00 uur 
Masterclass
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324
 Miricioiu Masterclass
Start vierdaagse masterclass door de gere-
nommeerde Roemeense sopraan en operaster 
Nelly Miricioiu. Zij brengt met haar lyrische 
kwaliteiten al vele jaren het operapubliek 
wereldwijd in vervoering. Met Amsterdam 
heeft Miricioiu een speciale band. Ze wordt er 
door haar fans op handen gedragen. Tijdens 
de masterclass deelt Miricioiu haar jarenlange 
ervaring met talentvolle jonge zangers, die 
met haar werken aan het belcanto/verismo-
repertoire. De resultaten van deze spectacu-
laire en spannende meestercursus hoort u in 
een slotconcert op donderdag 17 augustus, 
met de leerlingen én de meester. 
Met Nelly Miricioiu, sopraan; Neil Baker, 
bariton; Ekaterina Levental, mezzosopraan; 
Dovlet Nurgeldiyev, tenor; Estefania 
Perdomo Nogales, sopraan; Laila Sbaiti, 
sopraan; Barbara Schilstra, sopraan;  
Hadewijch Voorn, mezzosopraan;  
Julia Westendorp, sopraan en Hans  
Schellevis, piano
Duur ca. 3 uur
Toegang € 10 
passe-partout alle masterclasses € 72,50,

passe-partout alle masterclasses met slotconcert € 75

passe-partout masterclasses ‘s middags met slotconcert € 45

passe-partout masterclasses ‘s avonds met slotconcert € 45

Van de Miricioiu Masterclasses worden opnamen gemaakt 

door de NPS voor uitzending in de komende herfst in het 

programma NPS Matinee om 13.00 uur op Nederland 2

15.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Op vlucht gebouwd
Ook in de rondvaarten komt het festivalthema 
‘Vlucht’ aan bod. In vroeger tijden werden 

huizen ‘op vlucht’ gebouwd. Wat is dat 
precies? En gebeurt het nog steeds?  
Ook in het Oostelijk Havengebied en op  
de Westelijke Eilanden vindt Wendeline 
Dijkman, De Gebouwengids, er voorbeelden 
van. En ze vertelt u alles over de reden van 
deze ‘vlucht naar voren’.  
Duur 1,5 uur
Prijs € 10  
I.s.m. Blue Boat Company

15.45 uur (ook om 14.30 uur)
Ontdek ‘t IJ
Oud Nieuwendam
Vertrekpunt ponton Café ‘t Sluisje,  
Nieuwendammerdijk 297
 Monumentenwandeling 
Vijf minuten van het centrum van Amsterdam 
stapt u het verleden binnen. ‘De Sluis’ ont-
stond omstreeks 1565 en daarmee het dorp 
Nieuwendam. Via de sluis werden goederen 
naar het achterland vervoerd. Een belangrijke 
schakel tussen de hoofdstad en de rest van 
Nederland. Tegenwoordig is het een deel  
van Amsterdam, vroeger behoorde Nieuwen-
dam tot de zogenaamde Lintdorpen: Durger-
dam, Schellingwoude en Buiksloot. Er zijn  
nog een paar echte Oud-Nieuwendammers!  
Enkele van hen nemen u mee langs de 
Nieuwendammerdijk. Met een kijkje achter  
de voordeur van het oudste huis van de dijk.  
Met gids Nico Hofman 
Duur 45 minuten
Prijs € 5

16.00 uur 
Ontdek ‘t IJ 
Overhoeks
Locatie Tolhuistuin, Badhuisweg 3
 Buitenspelen in de Tolhuistuin 
Finalisten van het Grachtenfestival Conser-
vatorium Concours, waar het Duo Sax & Stix  
hoge ogen gooide met een gedurfd en 
swingend programma. Ze spelen graag buiten. 
Met muziek van Marthinsen en Hendriks en 
tango’s van Piazzolla.
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
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16.00 uur (ook om 14.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Le Salon Rouge,  
Passeerdersgracht 17-A
 Droomvlucht
De Nederlandse sopraan Lenneke Ruiten 
zingt ‘Five Am’rous Sighs’ van composer-in-
residence Jonathan Dove en verder o.a. 
Schumann, Britten en Poulenc. Een gedroomde 
vlucht, met pianist Thom Janssen aan  
de vleugel.
Duur 1 uur
Toegang €10

Arrangement Droomvlucht
13.30 uur High Tea in Hotel Pulitzer,  
Prinsengracht 315-331 
16.00 uur ‘Droomvlucht’ in Le Salon Rouge
Prijs € 37,50

19.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Met aan de vleugel: Yoram Ish-Hurwitz
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

19.30 uur 
Masterclass
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324
 Miricioiu Masterclass
Vierdaagse masterclass door de gerenom-
meerde Roemeense sopraan en operaster 
Nelly Miricioiu. Zij brengt met haar lyrische 
kwaliteiten al vele jaren het operapubliek 
wereldwijd in vervoering. Met Amsterdam 
heeft Miricioiu een speciale band. Ze wordt  
er door haar fans op handen gedragen. 

Tijdens de masterclass deelt Miricioiu haar 
jarenlange ervaring met talentvolle jonge 
zangers, die met haar werken aan het belcanto/
verismo-repertoire. De resultaten van deze 
spectaculaire en spannende meestercursus 
hoort u in een slotconcert op donderdag 17 
augustus, met de leerlingen én de meester. 
Met Nelly Miricioiu, sopraan; Neil Baker, 
bariton; Ekaterina Levental, mezzosopraan; 
Dovlet Nurgeldiyev, tenor; Estefania 
Perdomo Nogales, sopraan; Laila Sbaiti, 
sopraan; Barbara Schilstra, sopraan;  
Hadewijch Voorn, mezzosopraan;  
Julia Westendorp, sopraan en Hans  
Schellevis, piano
Duur ca. 3 uur
Toegang € 10 
passe-partout alle masterclasses € 72,50,

passe-partout alle masterclasses met slotconcert € 75

passe-partout masterclasses ‘s middags met slotconcert € 45

passe-partout masterclasses ‘s avonds met slotconcert € 45

Van de Miricioiu Masterclasses worden opnamen gemaakt 

door de NPS voor uitzending in de komende herfst in het 

programma NPS Matinee om 13.00 uur op Nederland 2

20.00 uur 
Kamermuziektheater
Locatie Centrale Bibliotheek, Theater van 
‘t Woord, Oosterdokskade 143
 La Colombe
Een luchtig en kluchtig verhaal over een 
merkwaardig aristocratenpaar en een vrolijk 
knechtenduo, waarin een bijzondere duif  
een cruciale rol vervult. Het oorspronkelijke 
gegeven uit Boccaccio’s ‘Decamerone’ en  
De la Fontaines ‘Vertellingen op rijm’ is door 
de librettisten Barbier en Carré bewerkt  
tot een opera waarin liefde en gastronomie 
centraal staan, dit alles lyrisch overgoten  
met Charles Gounods meeslepende muziek.  
Met Marijje van Stralen, sopraan; Antje 
Lohse, mezzosopraan; Jean Léon Kloster-
mann, tenor; Wiebe Pier Cnossen, bariton. 
Muzikale leiding Robbert van Steijn 
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Regie Jan Bouws 
Vormgeving Jim Lucassen
Duur 1 uur
Toegang € 10
La Colombe is een productie van Opera Trionfo

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de 

Openbare Bibliotheek Amsterdam. 

20.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Op vlucht gebouwd
Ook in de rondvaarten komt het festivalthema 
‘Vlucht’ aan bod. In vroeger tijden werden 
huizen ‘op vlucht’ gebouwd. Wat is dat 
precies? En gebeurt het nog steeds? Ook in 
het Oostelijk Havengebied en op de Weste-
lijke Eilanden vindt Wendeline Dijkman,  
De Gebouwengids, er voorbeelden van.  
En ze vertelt u alles over de reden van  
deze ‘vlucht naar voren’.  
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company

20.00 uur
Musical-noir
Locatie Panama, Oostelijke Handelskade 4
 Shhh...it Happens! A New Breed  
 Of Musical!
Een nieuwe musical met zowel rock als 
klassieke muziek. Deze adrenaline ver-
hogende musical-noir vertelt het verhaal  
van een broer en zus die verzeild raken  
tussen een bende losgeslagen freaks in  
een verlaten attractiepark. Het publiek  
wordt meegesleurd in een ‘rollercoaster  
ride’ waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt. 
Met Linda Wagenmakers, Rolf Koster,  
Jim de Groot, Cystine Carreon,  
Martin van der Starre, Wim van den 
Driessche, Ara Halici en William Spaaij 
Producent, scriptschrijver en muzikaal leider 
Eelco Claassen  
Regie Michael Diederich
Duur ca. 2,5 uur  Besloten première

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl



Architectuur
14.00 uur
Monumentenwandeling 
(Engels), Vertrekpunt Felix Meritis 
20.00 uur 
Rondvaart IJ
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ

Masterclass
15.00 en 19.30 uur 
Miricioiu Masterclasses
Felix Meritis, Zuilenzaal

Ook
20.00 uur 
Shhh...it Happens!, Musical-noir  
Panama
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13.00 uur – 23.00 uur
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Het geheimzinnige Pianokerkhof duikt weer 
op, nu langs de waterstoep van het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ. Uit de golven verrijzen 
klankkasten, ivoren toetsen, halve en hele 
vleugels. Flarden muziek, onverwachte 
optredens, vergeten melodieën, vliegende 
vleugels, de Pianobar, componisten die 
opstaan uit hun graf, geheimzinnige uit-
voeringen, in grote en kleine Terts. Dagelijks 
van 13.00 tot 23.00 uur. Met om 14.00 uur 
talentvolle conservatoriumstudenten en  
om 19.00 uur beroemde pianisten, live!,  
met een recital van een uur.  
Duur doorlopend
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

13.00 uur 
Monumentenconcert
Locatie Westerkerk, Westermarkt 
 Westerkerkconcerten
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag  
van het Grachtenfestival wordt er elke dag  
om 13.00 uur een bijzonder concert gegeven 
in de Westerkerk. Vandaag in het kader van 
het festivalthema ‘Vlucht’ muziek over vluchten 
van vogels en insecten en een confrontatie 
tussen aziatische en westerse cultuur. Muziek 
van Alain, Bossi, Rimsky-Korsakov, Fauré, 
Saint-Saëns, Bach, Kee en Tsukatani. 
Met Minako Tsukatani-Morishita, orgel  
en Marian Jaspers Fayer, fluit  
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. de Duyschot Stichting Westerkerk

14.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Iedere festivaldag van 12 tot en met 19 
augustus spelen conservatoriumstudenten  
een recital op het Pianokerkhof langs  

de waterstoep van het Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

14.00 uur 
Monumentenwandeling
Vertrekpunt Felix Meritis, bij de ingang, 
Keizersgracht 324
 Vlucht in het verleden
Monumentenkenner Hans Tulleners voert  
u langs de vier hoofdgrachten van het 
beschermde stadshart van Amsterdam. 
Onvermoede plekken, op vlucht gebouwde 
grachtenpanden, verborgen verblijfplaatsen  
en vluchtroutes.  (max. 25 personen)  
De voertaal bij deze wandeling is Engels.
Duur ca. 2 uur
Prijs € 7,50

15.00 uur 
Masterclass
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324
 Miricioiu Masterclass
Vierdaagse masterclass door de gerenom-
meerde Roemeense sopraan en operaster 
Nelly Miricioiu. Zij brengt met haar lyrische 
kwaliteiten al vele jaren het operapubliek 
wereldwijd in vervoering. Met Amsterdam 
heeft Miricioiu een speciale band. Ze wordt  
er door haar fans op handen gedragen. 
Tijdens de masterclass deelt Miricioiu haar 
jarenlange ervaring met talentvolle jonge 
zangers, die met haar werken aan het belcan-
to/verismo-repertoire. De resultaten van deze 
spectaculaire en spannende meestercursus 
hoort u in een slotconcert op donderdag 17 
augustus, met de leerlingen én de meester. 
Met Nelly Miricioiu, sopraan; Neil Baker, 
bariton; Ekaterina Levental, mezzosopraan; 
Dovlet Nurgeldiyev, tenor; Estefania 
Perdomo Nogales, sopraan; Laila Sbaiti, 
sopraan; Barbara Schilstra, sopraan;  
Hadewijch Voorn, mezzosopraan;  
Julia Westendorp, sopraan en Hans  
Schellevis, piano
Duur ca. 3 uur
Toegang € 10 
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passe-partout alle masterclasses € 72,50,

passe-partout alle masterclasses met slotconcert € 75

passe-partout masterclasses ‘s middags met slotconcert € 45

passe-partout masterclasses ‘s avonds met slotconcert € 45

Van de Miricioiu Masterclasses worden opnamen gemaakt 

door de NPS voor uitzending in de komende herfst in het 

programma NPS Matinee om 13.00 uur op Nederland 2

15.00 uur (ook om 17.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie KattenKabinet, Herengracht 497
 Toevlucht
Trio Lumaka, meervoudig prijswinnaar van  
het Nationaal Kamermuziekconcours Almere 
2006, zoekt zijn toevlucht in stukken uit de 
laat-romantiek, het impressionisme en van 
deze tijd. Werken van o.m. Debussy, De Falla, 
Satie en Goebaidoelina. Het Trio Lumaka 
bestaat uit Jana Machalett, fluit; Martina 
Forni, altviool; Miriam Overlach, harp
Duur 1 uur
Toegang € 10

19.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Aan de vleugel: Kimball Huigens 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

19.30 uur 
Masterclass
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324
 Miricioiu Masterclass
Vierdaagse masterclass door de gerenom-
meerde Roemeense sopraan en operaster 
Nelly Miricioiu. Zij brengt met haar lyrische 
kwaliteiten al vele jaren het operapubliek 

wereldwijd in vervoering. Met Amsterdam 
heeft Miricioiu een speciale band. Ze wordt er 
door haar fans op handen gedragen. Tijdens 
de masterclass deelt Miricioiu haar jarenlange 
ervaring met talentvolle jonge zangers, die 
met haar werken aan het belcanto/verismo-
repertoire. De resultaten van deze spectacu-
laire en spannende meestercursus hoort u in 
een slotconcert op donderdag 17 augustus, 
met de leerlingen én de meester. 
Met Nelly Miricioiu, sopraan; Neil Baker, 
bariton; Ekaterina Levental, mezzosopraan; 
Dovlet Nurgeldiyev, tenor; Estefania 
Perdomo Nogales, sopraan; Laila Sbaiti, 
sopraan; Barbara Schilstra, sopraan;  
Hadewijch Voorn, mezzosopraan;  
Julia Westendorp, sopraan en Hans  
Schellevis, piano
Duur ca. 3 uur
Toegang € 10 
passe-partout alle masterclasses € 72,50,

passe-partout alle masterclasses met slotconcert € 75

passe-partout masterclasses ‘s middags met slotconcert € 45

passe-partout masterclasses ‘s avonds met slotconcert € 45

Van de Miricioiu Masterclasses worden opnamen gemaakt 

door de NPS voor uitzending in de komende herfst in het 

programma NPS Matinee om 13.00 uur op Nederland 2

20.00 uur 
Musical-noir
Locatie Panama, Oostelijke Handelskade 4
 Shhh...it Happens! A New Breed  
 Of Musical!
Een nieuwe musical met zowel rock als klassieke 
muziek. Deze adrenaline verhogende musical-
noir vertelt het verhaal van een broer en zus die 
verzeild raken tussen een bende losgeslagen 
freaks in een verlaten attractiepark. Het publiek 
wordt meegesleurd in een ‘rollercoaster ride’ 
waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt. 
Met Linda Wagenmakers, Rolf Koster,  
Jim de Groot, Cystine Carreon,  
Martin van der Starre, Wim van den 
Driessche, Ara Halici en William Spaaij 
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Producent, scriptschrijver en muzikaal leider 
Eelco Claassen  
Regie Michael Diederich
Duur ca. 2,5 uur
Toegang € 25, 2 voor € 24 p.p., 
3 voor € 23 p.p., 4 of meer voor € 20 p.p.

20.00 uur 
Kamermuziektheater
Locatie Centrale Bibliotheek, Theater van 
‘t Woord, Oosterdokskade 143
 La Colombe
Een luchtig en kluchtig verhaal over een 
merkwaardig aristocratenpaar en een vrolijk 
knechtenduo, waarin een bijzondere duif  
een cruciale rol vervult. Het oorspronkelijke 
gegeven uit Boccaccio’s ‘Decamerone’ en  
De la Fontaines ‘Vertellingen op rijm’ is door 
de librettisten Barbier en Carré bewerkt tot 
een opera waarin liefde en gastronomie 
centraal staan, dit alles lyrisch overgoten  
met Charles Gounods meeslepende muziek. 
Met Marijje van Stralen, sopraan;  
Antje Lohse, mezzosopraan; Jean Léon  
Klostermann, tenor; Wiebe Pier Cnossen, 
bariton.  

Muzikale leiding Robbert van Steijn
Regie Jan Bouws 
Vormgeving Jim Lucassen
Duur 1 uur
Toegang € 10
La Colombe is een produktie van Opera Trionfo

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door  

de Openbare Bibliotheek Amsterdam. 

20.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Op vlucht gebouwd
Ook in de rondvaarten komt het festivalthema 
‘Vlucht’ aan bod. In vroeger tijden werden 
huizen ‘op vlucht’ gebouwd. Wat is dat 
precies? En gebeurt het nog steeds? Ook in 
het Oostelijk Havengebied en op de Weste-
lijke Eilanden vindt Wendeline Dijkman,  
De Gebouwengids, er voorbeelden van.  
En ze vertelt u alles over de reden van  
deze ‘vlucht naar voren’.  
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company



Architectuur
14.00 uur 
Monumentenwandeling 
Singel 
Vertrekpunt Felix Meritis 
20.00 uur 
Rondvaart IJ
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ

Kinderen
11.00 uur 
Babymonumentenmeezingconcert
Heren aan de Gracht
12.00 uur 
Peutermonumentenmeezingconcert  
Heren aan de Gracht
12.00 uur 
Alle klokken luiden  
carillonconcert, Westermarkt
13.00 uur 
Klokkensymfonie 
Westerkerk, Westermarkt

Masterclass
15.00 en 19.30 uur 
Miricioiu Masterclasses
Felix Meritis, Zuilenzaal
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11.00 uur 
Babymonumentenconcert
Locatie Heren aan de Gracht,  
Herengracht 572
 Sing-a-long Baby!
Caroline Erkelens, sopraan en Anne Nydam-
Koene, harp, geven een meezingconcert voor 
vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes, ooms 
en baby’s! Klassiekers uit de Nederlandse 
kinderliedjesliteratuur van ‘Wel Annemarieke, 
waar ga je naartoe?’ tot ‘En we gaan nog niet 
naar huis’.
Duur ca. 30 minuten
Toegang € 5, baby’s gratis
Leeftijd 0 tot 6 maanden, schootbaby’s!
Dit concert is opgedragen aan  

Stijn Felix de Groot, geboren 9 mei 2007

12.00 uur 
Peutermonumentenconcert
Locatie Heren aan de Gracht,  
Herengracht 572
 Sing-a-long Peuter!
Peuters in stijl! In de monumentale stijlkamer 
van Heren aan de Gracht zingen vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, tantes, ooms en 
peuters! Meezingconcert van klassiekers uit  
de Nederlandse kinderliedjesliteratuur van 
‘Alles in de wind’ tot ‘Daar vaart een man  
op zee’. Met Caroline Erkelens, sopraan  
en Anne Nydam-Koene, harp
Duur ca. 30 minuten
Toegang € 5, peuters gratis
Leeftijd vanaf 2 jaar

12.00 uur 
Carillonconcert
Locatie Westerkerk, Westermarkt 
 Alle klokken luiden
Alle klokken van de Westerkerk luiden voor  
het jarige Grachtenfestival. Voorafgaand aan 
het speciale familieconcert van 13.00 uur 
strooit het carillon kinderliedjes uit over de 
Westermarkt. Ga op een bankje zitten en 
geniet van een concert uit de klokkentoren, 
door stadsbeiaardier Boudewijn Zwart.
Duur 45 minuten
Toegang gratis, geen kaarten nodig

13.00 uur – 23.00 uur
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Het geheimzinnige Pianokerkhof duikt weer 
op, nu langs de waterstoep van het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ. Uit de golven verrijzen 
klankkasten, ivoren toetsen, halve en hele 
vleugels. Flarden muziek, onverwachte 
optredens, vergeten melodieën, vliegende 
vleugels, de Pianobar, componisten die 
opstaan uit hun graf, geheimzinnige uit-
voeringen, in grote en kleine Terts. Dagelijks 
van 13.00 tot 23.00 uur. Met om 14.00 uur 
talentvolle conservatoriumstudenten en om 
19.00 uur beroemde pianisten, live!, met een 
recital van een uur.  
Duur doorlopend
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

13.00 uur 
Kindermonumentenconcert
Locatie Westerkerk, Westermarkt 
 Klinkt als een Klok
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag  
van het Grachtenfestival wordt er elke dag  
om 13.00 uur een bijzonder concert gegeven 
in de Westerkerk. Vandaag een concert voor 
het hele gezin, waarbij hardop lachen in de 
kerk mag! Jos van der Kooy, de huisorganist 
van de kerk, betovert zijn orgels tot een 
mysterieuze klankmachine. Boudewijn Zwart, 
de beiaardier van de toren, laat de bronzen 
klokken van zijn mobiele Concert Carillon 
zingen. Je mag zelf meedoen met de uitvoe-
ring van een echte Klokkensymfonie. Een 
concert dat klinkt als een klok!        
Duur ca. 45 minuten
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. de Duyschot Stichting Westerkerk - Dienst 

Binnenstad Amsterdam

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl
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14.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Iedere festivaldag van 12 tot en met 19 
augustus spelen conservatoriumstudenten  
een recital op het Pianokerkhof langs de 
waterstoep van het Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

14.00 uur 
Monumentenwandeling
Vertrekpunt Felix Meritis, bij de ingang, 
Keizersgracht 324
 Vlucht in het verleden
Monumentenkenner Hans Tulleners  
voert u door het beschermde stadshart  
van Amsterdam. Onvermoede plekken,  
op vlucht gebouwde grachtenpanden,  
verborgen verblijfplaatsen en vluchtroutes.  
Vandaag: Singel (max. 25 personen)  
Duur ca. 2 uur
Prijs € 7,50

15.00 uur 
Masterclass
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324
 Miricioiu Masterclass
Vierdaagse masterclass door de gerenom-
meerde Roemeense sopraan en operaster 
Nelly Miricioiu. Zij brengt met haar lyrische 
kwaliteiten al vele jaren het operapubliek 
wereldwijd in vervoering. Met Amsterdam 
heeft Miricioiu een speciale band. Ze wordt er 
door haar fans op handen gedragen. Tijdens 
de masterclass deelt Miricioiu haar jarenlange 
ervaring met talentvolle jonge zangers, die 
met haar werken aan het belcanto/verismo-
repertoire. De resultaten van deze spectacu-
laire en spannende meestercursus hoort u  

in een slotconcert op donderdag 17 augustus, 
met de leerlingen én de meester. 
Met Nelly Miricioiu, sopraan; Neil Baker, 
bariton; Ekaterina Levental, mezzosopraan; 
Dovlet Nurgeldiyev, tenor; Estefania 
Perdomo Nogales, sopraan; Laila Sbaiti, 
sopraan; Barbara Schilstra, sopraan;  
Hadewijch Voorn, mezzosopraan;  
Julia Westendorp, sopraan en Hans  
Schellevis, piano
Duur ca. 3 uur
Toegang € 10 
passe-partout alle masterclasses € 72,50,

passe-partout alle masterclasses met slotconcert € 75

passe-partout masterclasses ‘s middags met slotconcert € 45

passe-partout masterclasses ‘s avonds met slotconcert € 45

Van de Miricioiu Masterclasses worden opnamen gemaakt 

door de NPS voor uitzending in de komende herfst in het 

programma NPS Matinee om 13.00 uur op Nederland 2

15.00 uur (ook om 17.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie huis Marseille, Keizersgracht 401
 Out of Time 
Het Van Dingstee Kwartet speelt ‘Out  
of Time’, een kwartet in zes korte delen  
van composer-in-residence Jonathan Dove.  
Hij schreef het kwartet in opdracht van een 
Engelse weduwe, die haar man in deze muziek 
wilde laten voortbestaan zoals hij bij leven 
was: vol van een onweerstaanbare, aansteke-
lijke energie. Verder vertolkt Van Dingstee  
het ‘Strijkkwartet in F’, het enige strijkkwartet 
dat Maurice Ravel componeerde.
Duur 1 uur
Toegang € 10

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl
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19.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Met aan de vleugel: Pianoduo Martijn  
en Stefan Blaak
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

19.15 uur 
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
Foyerdeck 1, Piet Heinkade 1
 Inleiding door de componist
Inleiding door Jonathan Dove, composer-in-
residence, over zijn kameropera ‘Siren Song’.   
Duur ca. 30 minuten
Toegang gratis, geen kaarten nodig

19.30 uur 
Masterclass
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324
 Miricioiu Masterclass
Vierdaagse masterclass door de gerenom-
meerde Roemeense sopraan en operaster 
Nelly Miricioiu. Zij brengt met haar lyrische 
kwaliteiten al vele jaren het operapubliek 
wereldwijd in vervoering. Met Amsterdam 
heeft Miricioiu een speciale band. Ze wordt er 
door haar fans op handen gedragen. Tijdens 
de masterclass deelt Miricioiu haar jarenlange 
ervaring met talentvolle jonge zangers, die 
met haar werken aan het belcanto/verismo-
repertoire. De resultaten van deze spectacu-
laire en spannende meestercursus hoort u in 
een slotconcert op donderdag 17 augustus, 
met de leerlingen én de meester. 
Met Nelly Miricioiu, sopraan; Neil Baker, 
bariton; Ekaterina Levental, mezzosopraan; 
Dovlet Nurgeldiyev, tenor; Estefania 
Perdomo Nogales, sopraan; Laila Sbaiti, 
sopraan; Barbara Schilstra, sopraan;  
Hadewijch Voorn, mezzosopraan;  
Julia Westendorp, sopraan en Hans  
Schellevis, piano
Duur ca. 3 uur
Toegang € 10 

passe-partout alle masterclasses € 72,50,

passe-partout alle masterclasses met slotconcert € 75

passe-partout masterclasses ‘s middags met slotconcert € 45

passe-partout masterclasses ‘s avonds met slotconcert € 45

Van de Miricioiu Masterclasses worden opnamen gemaakt 

door de NPS voor uitzending in de komende herfst in het 

programma NPS Matinee om 13.00 uur op Nederland 2

20.00 uur 
Musical-noir
Locatie Panama, Oostelijke Handelskade 4
 Shhh...it Happens! A New Breed  
 Of Musical!
Een nieuwe musical met zowel rock als klassieke 
muziek. Deze adrenaline verhogende musical-
noir vertelt het verhaal van een broer en zus die 
verzeild raken tussen een bende losgeslagen 
freaks in een verlaten attractiepark. Het publiek 
wordt meegesleurd in een ‘rollercoaster ride’ 
waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt. 
Met Linda Wagenmakers, Rolf Koster, Jim 
de Groot, Cystine Carreon, Martin van der 
Starre, Wim van den Driessche, Ara Halici 
en William Spaaij 
Producent, scriptschrijver en muzikaal leider 
Eelco Claassen  
Regie Michael Diederich
Duur ca. 2,5 uur
Toegang € 25, 2 voor € 24 p.p., 3 voor  
€ 23 p.p., 4 of meer voor € 20 p.p.

20.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
waterstoep, Piet Heinkade 1
Op vlucht gebouwd
Ook in de rondvaarten komt het festivalthema 
‘Vlucht’ aan bod. In vroeger tijden werden 
huizen ‘op vlucht’ gebouwd. Wat is dat 
precies? En gebeurt het nog steeds? Ook in 
het Oostelijk Havengebied en op de Weste-
lijke Eilanden vindt Wendeline Dijkman,  
De Gebouwengids, er voorbeelden van.  
En ze vertelt u alles over de reden van deze 
‘vlucht naar voren’.  
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company
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20.00 uur 
Kamermuziektheater
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
Grote zaal, Piet Heinkade 1
 Siren Song
‘Diana, 20, from Southampton, would  
like to correspond...’ Davey, een jonge  
matroos op het marineschip Ark Royal,  
reageert op een contactadvertentie van  
een 20-jarig, succesvol fotomodel. Er bloeit 
een gepassioneerde briefwisseling op.  
Op zee verliest hij zich in dromen en gaande-
weg verliest hij zijn hart. ‘Siren Song’ is een 
waargebeurd verhaal. Het speelt zich af in  
het spanningsveld tussen eenzaamheid, 
verlangen, werkelijkheid en illusie. Man  
zoekt vrouw...zoekt man...zoekt... 
Met Brad Cooper, tenor; Mattijs van de 
Woerd, bariton; Amaryllis Dieltiens,  
sopraan; Marijn Zwitserlood, bas; Mark 
Omvlee, tenor; Grachtenfestivalorkest  
Dirigent Henk Guittart
Regie en vormgeving Jim Lucassen
Duur ca. 70 minuten
Toegang € 15
Nederlandse première
Van ‘Siren Song’ worden opnamen gemaakt door de AVRO 

voor uitzending op Radio 4 op een later tijdstip.

Inleiding door componist Jonathan Dove  op 

Foyerdeck 1, om 19.00 uur

Duur ca. 30 minuten

Toegang gratis, geen kaarten nodig

Arrangement Siren Song
16.30 uur Verzamelen  
Muziekgebouw aan ‘t IJ, waterstoep
17.00 uur Vertrek rondvaart met gids  
Wendeline Dijkman 
18.15 uur Diner Star Ferry  
20.00 uur Première ‘Siren Song’  
Prijs € 55

21.30 uur 
Salonconcert
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
Entreehal, Piet Heinkade 1
 Conservatorium Concours Lounge Concert
Na afloop van ‘Siren Song’ in de Grote zaal: 
loungen in de Entreehal van het Muziekgebouw 
aan ‘t IJ. Daar speelt een nieuwe lichting musici, 
finalisten van één van de vijf edities van het 
Grachtenfestival Conservatorium Concours. 
Vrouwen zoeken mannen...Mannen verleiden 
vrouwen...Als we het paradijs nu eens alleen  
uit vrouwen laten bestaan... 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Onderwijsvernieuwingsproject JONG  

(Jong Ondernemende Nieuwe Generatie)  

van Prommel & Heuvelman

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl



Architectuur
15.00 uur 
Monumentenfietstocht  
Vertrekpunt Felix Meritis 
20.00 uur 
Rondvaart IJ
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ

Masterclass
15.00 en 19.30 uur 
Masterclasses Miricioiu 
Felix Meritis, Zuilenzaal

Ook
15.00-17.00 uur 
Feest voor tien! 
Viering tiende verjaardag Grachtenfestival  
in Passenger Terminal Amsterdam.  
Iedereen welkom voor thee en taart en 
de uitreiking van de Grachtenfestivalprijs

23
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11.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Zeeburg
Locatie Panama, Oostelijke Handelskade 4
 Piet Hein Route
Het startpunt van de Piet Hein Route vindt  
u op het terras van Amsterdams hotspot 
Panama. U kunt beginnen met een ontbijtje  
in de tuin (zie pagina: 56 eten, drinken). Met  
o.a. Westfriese Dansgroep Schagen en een 
vijfmansformatie uit Amsterdam Brass met 
fanfares en feestelijke koperblaasmuziek.  
Duur 30 minuten
Toegang gratis, geen kaarten nodig
Tussen Panama en het Muziekgebouw aan  
‘t IJ vindt u acht verschillende bijzondere 
locaties waar evenzoveel korte optredens 
worden gegeven. Om ± 11.30 uur kunt u 
richting het westen wandelen, dan wijst de  
Piet Hein Route zich vanzelf.

12.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Zeeburg
Locatie Appartementencomplex Boston, 
Purperhoedenveem 11
 Piet Hein Route
Op de tweede locatie langs de Piet Hein  
Route swingt het Python Saxofoonkwartet  
op de buitenplaats van het appartementen-
complex Boston. O.m. repertoire van com-
poser-in-residence Jonathan Dove. Om uw 
benen in beweging te houden, tapdanst 
Taptoi op klompen.
Duur 30 minuten
Toegang € 2,50

13.00 uur – 23.00 uur
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Het geheimzinnige Pianokerkhof duikt  
weer op, nu langs de waterstoep van het 

Muziekgebouw aan ‘t IJ. Uit de golven 
verrijzen klankkasten, ivoren toetsen, halve  
en hele vleugels. Flarden muziek, onverwachte 
optredens, vergeten melodieën, vliegende 
vleugels, de Pianobar, componisten die 
opstaan uit hun graf, geheimzinnige uit-
voeringen, in grote en kleine Terts. Dagelijks 
van 13.00 tot 23.00 uur. Met om 14.00 uur 
talentvolle conservatoriumstudenten en om 
19.00 uur beroemde pianisten, live!, met  
een recital van een uur.  
Duur doorlopend
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

13.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Zeeburg
Locatie De Loodsen, Veembroederhof 
 Piet Hein Route
Stop drie op de Piet Hein Route. Op het 
binnenplein van De Loodsen speelt EnAccord 
Strijkkwartet een programma waar vaart in 
zit! Geïnspireerd door het festivalthema 
‘Vlucht’ wordt een vlot en vluchtig programma 
gespeeld met werken van Vrebalov en Zorn. 
De vaart wordt erin gehouden door Oud 
West-friese Dansgroep Wijdenes. 
Duur 30 minuten
Toegang € 2,50

13.00 uur 
Monumentenconcert
Locatie Westerkerk, Westermarkt 
 Westerkerkconcerten
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag 
van het Grachtenfestival wordt er elke  
dag om 13.00 uur een bijzonder concert 
gegeven in de Westerkerk. Vandaag een 
verjaardagsconcert door Matthijs Koene, 
panfluit en Jos van der Kooy, orgel.  
Met werken van Bach, Eyk, Alain en een 
vrolijke verjaardagsimprovisatie van  
de organist.
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Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. de Duyschot Stichting Westerkerk

14.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Overhoeks
Locatie Tolhuistuin, Badhuisweg 3
 Buitenspelen in de Tolhuistuin 
Hollands glorie danst in de Tolhuistuin: 
Westfriese Dansgroep Schagen, Oud West-
friese Dansgroep Wijdenes en de Enterse 
Kloomp’n Daansers. Het Amsterdam Brass 
Ensemble blaast een programma waar  
de stukken vanaf vliegen. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig

14.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Iedere festivaldag van 12 tot en met 19 
augustus spelen conservatoriumstudenten  
een recital op het Pianokerkhof langs de 
waterstoep van het Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

14.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Zeeburg
Locatie Pakhuis de Zwijger, Grote zaal,  
Piet Heinkade 179
 Piet Hein Route 
Stop vier op de Piet Hein Route voert u naar 
de Grote zaal van het fantastische Pakhuis  
de Zwijger. Harpiste Miriam Overlach won 
achtereenvolgens het Grachtenfestival 
Conservatorium Concours 2006, het 58e 
Vriendenkrans Concours van het Concert-
gebouw en Koninklijk Concertgebouworkest 
en het Nederlands Harpconcours. Geïnspi-
reerd door het festivalthema ‘Vlucht’, vliegt  
zij over de snaren in stukken van Fauré, 
Thomas, Hindemith en Tournier. 

Duur 30 minuten
Toegang € 2,50

15.00 uur 
Masterclass
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324
 Miricioiu Masterclass
Vierdaagse masterclass door de gerenom-
meerde Roemeense sopraan en operaster 
Nelly Miricioiu. Zij brengt met haar lyrische 
kwaliteiten al vele jaren het operapubliek 
wereldwijd in vervoering. Met Amsterdam 
heeft Miricioiu een speciale band. Ze wordt  
er door haar fans op handen gedragen. Tijdens 
de masterclass deelt Miricioiu haar jarenlange 
ervaring met talentvolle jonge zangers, die 
met haar werken aan het belcanto/verismo-
repertoire. De resultaten van deze spectacu-
laire en spannende meestercursus hoort u in 
een slotconcert op donderdag 17 augustus, 
met de leerlingen én de meester. 
Met Nelly Miricioiu, sopraan; Neil Baker, 
bariton; Ekaterina Levental, mezzosopraan; 
Dovlet Nurgeldiyev, tenor; Estefania 
Perdomo Nogales, sopraan; Laila Sbaiti, 
sopraan; Barbara Schilstra, sopraan;  
Hadewijch Voorn, mezzosopraan;  
Julia Westendorp, sopraan en Hans  
Schellevis, piano
Duur ca. 3 uur
Toegang € 10 
passe-partout alle masterclasses € 72,50,

passe-partout alle masterclasses met slotconcert € 75

passe-partout masterclasses ‘s middags met slotconcert € 45

passe-partout masterclasses ‘s avonds met slotconcert € 45

Van de Miricioiu Masterclasses worden opnamen gemaakt 

door de NPS voor uitzending in de komende herfst in het 

programma NPS Matinee om 13.00 uur op Nederland 2

15.00 uur 
Ontdek ‘t IJ 
Zeeburg
Locatie IJ-toren, Eendracht,  
Piet Heinkade 55
 Piet Hein Route 
Stop vijf op de Piet Hein Route is de 18e etage 
van de IJ-toren. Geen zorgen, er is een lift.
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Terwijl u uitkijkt over het IJ en de Amsterdamse 
skyline speelt het Python Saxofoonkwartet 
een Amerikaans programma met werken van 
Gershwin, Barber en Bernstein. Tapdanseres 
Marije Nie laat zien hoe vlug zij haar voetjes 
van de vloer danst. 
Duur 30 minuten
Toegang € 2,50

15.00 uur – 17.00uur
Ontdek ‘t IJ
Zeeburg
Locatie Passenger Terminal Amsterdam, 
Piet Heinkade 27
 Piet Hein Route – Feest voor tien! 
Stop zes! De imposante Passenger Terminal 
Amsterdam. Het Grachtenfestival is jarig  
en nodigt u uit op het feest. Met thee en  
taart en optredens van Amsterdam Brass, 
Taptoi, tapdans op klompen, enkele van 
Nederlands beste folkloredansgroepen en  
de uitreiking van de allereerste Grachten-
festivalprijs. Deze wordt vergeven aan één  
van de ensembles of solisten die in de 
afgelopen festivaljaren veel indruk maakte  
op collega-musici en op het publiek. Stem  
ook via de website en vier de verjaardag  
van uw Grachtenfestival mee! 
Aanvang concert en uitreiking  
Grachtenfestivalprijs ± 15.45 uur 
Duur ca. 2 uur
Toegang gratis, bestel uw kaarten op  
www.grachtenfestival.nl of bij de Festivalkassa’s

Met dank aan Passenger Terminal Amsterdam

I.s.m. De Taart van m’n Tante, Amsterdam  

15.00 uur 
Monumentenfietstocht
Vertrekpunt Felix Meritis, bij de ingang, 
Keizersgracht 324
 Vlucht in het verleden
De geschiedenis van Amsterdam, die officieel 
begint op 27 oktober 1275, zit vol muziek. 

Monumentenkenner Hans Tulleners voert  
u langs een aantal historische grachtenpanden 
waar componisten, musici, of zangers hebben 
gewoond, of geschuild. In één belangrijk 
grachtenhuis wordt naar binnen gegaan.  
Eigen fiets meenemen! (max. 15 personen)
Duur ca. 2 uur
Prijs € 7,50

17.00 uur (ook om 19.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Bijbels Museum,  
Herengracht 366-368
 De Vlucht van de Hommel
Het Farkas Quintet Amsterdam bestaat  
uit topblazers uit toporkesten als het  
Koninklijk Concertgebouworkest, het Neder-
lands Philharmonisch Orkest en het Brabants 
Orkest. Het kwintet speelt een virtuoos 
programma in een hoog tempo. Een ware 
vlucht door de noten van Françaix en van 
Rimsky Korsakovs ‘De Vlucht van de Hommel’.
Duur 1 uur
Toegang € 10

17.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Zeeburg
Locatie Mövenpick Hotel, Foyer,  
Piet Heinkade 11
 Piet Hein Route 
Stop zeven op de Piet Hein Route. Na af- 
loop van het verjaardagsfeestje in Passenger  
Terminal Amsterdam tapdanst Taptoi op 
klompen door naar het Mövenpick Hotel,  
waar West-friese Dansgroep Schagen  
en de Enterse Kloomp’n Daansers de hal 
binnendansen. Daarna gaat het door naar  
de laatste stop op de Piet Hein Route, het 
terras van het Muziekgebouw aan ‘t IJ.  
Daar vindt om 19.00 uur het dagelijkse 
pianorecital plaats op het Pianokerkhof.  
En wie dan nog niet genoeg gelopen heeft,  
mag dansend naar huis! 
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Duur ca. 30 minuten
Toegang gratis, geen kaarten nodig

19.00 uur (ook om 17.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Bijbels Museum,  
Herengracht 366-368
 De Vlucht van de Hommel
Het Farkas Quintet Amsterdam bestaat uit 
topblazers uit toporkesten als het Koninklijk 
Concertgebouworkest, het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en het Brabants Orkest. 
Het kwintet speelt een virtuoos programma in 
een hoog tempo. Een ware vlucht door de 
noten van Françaix en van Rimsky Korsakovs 
‘De Vlucht van de Hommel’.
Duur 1 uur
Toegang € 10
Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen bij de 

tentoonstelling ‘De Apocalyps’, een belangrijke serie litho’s 

van Max Beckmann.

19.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Met aan de vleugel: Femke de Graaf
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

19.00 uur 
Salonconcert
Locatie Centrale Bibliotheek,  
dakterras, Oosterdokskade 143
 Amsterdam Brass is in the air!
Amsterdam Brass speelt op het dakterras.  
De ‘houseband’ van het Grachtenfestival 2007 
zoekt het hogerop met ‘De Vliegende 
Hollander’, Wagner; ‘Where Eagles Sing’, 
Lovatt-Cooper; ‘Birdland’, Zawinul en ‘Across 
the Walls’ van composer-in-residence  
Jonathan Dove.  
Duur 1 uur
Toegang € 10

19.15 uur 
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
Foyerdeck 1, Piet Heinkade 1
 Inleiding door de componist
Inleiding door Jonathan Dove, composer-in-
residence, over zijn kameropera ‘Siren Song.‘  
Duur ca. 30 minuten
Toegang gratis, geen kaarten nodig

19.30 uur 
Masterclass
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324
 Miricioiu Masterclass
Vierdaagse masterclass door de gerenom-
meerde Roemeense sopraan en operaster 
Nelly Miricioiu. Zij brengt met haar lyrische 
kwaliteiten al vele jaren het operapubliek 
wereldwijd in vervoering. Met Amsterdam 
heeft Miricioiu een speciale band. Ze wordt  
er door haar fans op handen gedragen. Tijdens 
de masterclass deelt Miricioiu haar jarenlange 
ervaring met talentvolle jonge zangers, die 
met haar werken aan het belcanto/verismo-
repertoire. De resultaten van deze spectacu-
laire en spannende meestercursus hoort u in 
een slotconcert op donderdag 17 augustus, 
met de leerlingen én de meester. 
Met Nelly Miricioiu, sopraan; Neil Baker, 
bariton; Ekaterina Levental, mezzosopraan; 
Dovlet Nurgeldiyev, tenor; Estefania 
Perdomo Nogales, sopraan; Laila Sbaiti, 
sopraan; Barbara Schilstra, sopraan;  
Hadewijch Voorn, mezzosopraan;  
Julia Westendorp, sopraan en Hans  
Schellevis, piano
Duur ca. 3 uur
Toegang € 10 
passe-partout alle masterclasses € 72,50,

passe-partout alle masterclasses met slotconcert € 75

passe-partout masterclasses ‘s middags met slotconcert € 45

passe-partout masterclasses ‘s avonds met slotconcert € 45

Van de Miricioiu Masterclasses worden opnamen gemaakt 

door de NPS voor uitzending in de komende herfst in het 

programma NPS Matinee om 13.00 uur op Nederland 2
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20.00 uur 
Musical-noir
Locatie Panama, Oostelijke Handelskade 4
 Shhh...it Happens! A New Breed  
 Of Musical!
Een nieuwe musical met zowel rock als 
klassieke muziek. Deze adrenaline verhogende 
musical-noir vertelt het verhaal van een broer 
en zus die verzeild raken tussen een bende 
losgeslagen freaks in een verlaten attractie-
park. Het publiek wordt meegesleurd in een 
‘rollercoaster ride’ waaruit ontsnappen 
onmogelijk lijkt. 
Met Linda Wagenmakers, Rolf Koster, Jim 
de Groot, Cystine Carreon, Martin van der 
Starre, Wim van den Driessche, Ara Halici 
en William Spaaij 
Producent, scriptschrijver en muzikaal leider 
Eelco Claassen
Regie Michael Diederich
Duur ca. 2,5 uur
Toegang € 25, 2 voor € 24 p.p., 3 voor € 23 
p.p., 4 of meer voor € 20 p.p.

20.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Op vlucht gebouwd
Ook in de rondvaarten komt het festivalthema 
‘Vlucht’ aan bod. In vroeger tijden werden 
huizen ‘op vlucht’ gebouwd. Wat is dat 
precies? En gebeurt het nog steeds? Ook in 
het Oostelijk Havengebied en op de Weste-
lijke Eilanden vindt Wendeline Dijkman,  
De Gebouwengids, er voorbeelden van.  
En ze vertelt u alles over de reden van deze 
‘vlucht naar voren’.  
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company

20.00 uur 
Kamermuziektheater
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
Grote zaal, Piet Heinkade 1
 Siren Song
‘Diana, 20, from Southampton, would like  
to correspond...’ Davey, een jonge matroos  
op het marineschip Ark Royal, reageert op  
een contactadvertentie van een 20-jarig, 
succesvol fotomodel. Er bloeit een gepassio-
neerde briefwisseling op. Op zee verliest hij 
zich in dromen en gaandeweg verliest hij zijn 
hart. ‘Siren Song’ is een waargebeurd verhaal. 
Het speelt zich af in het spanningsveld tussen 
eenzaamheid, verlangen, werkelijkheid en 
illusie. Man zoekt vrouw...zoekt man...zoekt... 
Met Brad Cooper, tenor; Mattijs van de 
Woerd, bariton; Amaryllis Dieltiens, sopraan; 
Marijn Zwitserlood, bas; Mark Omvlee, 
tenor; Grachtenfestivalorkest  
Dirigent Henk Guittart 
Regie en vormgeving Jim Lucassen
Duur ca. 70 minuten
Toegang € 15
Inleiding door componist Jonathan Dove  op  

Foyerdeck 1, om 19.00 uur

Duur ca. 30 minuten

Toegang gratis, geen kaarten nodig

21.30 uur 
Salonconcert
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
Entreehal, Piet Heinkade 1
  Conservatorium Concours Lounge
 Concert
Loungen met een nieuwe lichting musici, 
finalisten van één van de vijf edities van het 
Grachtenfestival Conservatorium Concours in 
de Entreehal. Vrouw zoekt man…Man verleidt 
vrouw…Als het paradijs nu eens alleen uit 
vrouwen bestond.
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Onderwijsvernieuwingsproject JONG (Jong Onder-

nemende Nieuwe Generatie) van Prommel & Heuvelman

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl



Architectuur 
14.00 uur 
Monumentenwandeling 
Vertrekpunt Felix Meritis

Masterclass
20.15 uur 
Slotconcert Miricioiu Masterclass 
Felix Meritis, Concertzaal

Ook
15.00 uur 
Première ‘Pig’ en ‘Greed’
miniopera’s van composer-in-residence 
Jonathan Dove, Felix Meritis, Zuilenzaal
21.00 uur 
Finalisten en winnaar Grachtenfestival 
Conservatorium Concours 2007
Vondelpark Openluchttheater
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11.00 uur 
Seniorensalonconcert
Locatie Centrale Bibliotheek, Theater  
van ‘t Woord, Oosterdokskade 143
 De Kleine Man
In de nieuwe theaterzaal van de Openbare 
Bibliotheek bewijzen musicus/acteur Jim de 
Groot en het klassieke Matangi Kwartet in 
deze voorstelling dat het muziekrepertoire uit 
de jaren 1890 – 1930 nog niets aan glans heeft 
verloren. Liedjes van Jean-Louis Pisuisse, Louis 
Davids, Koos Speenhoff, Eduard Jacobs, ze 
komen allemaal aan bod in dit eerbetoon aan 
de voorlopers van de Nederlandse popmuziek. 
Mensch, durf te leven! Met Sebas Wolfensber-
ger, bas en Henk van der Schalk, slagwerk 
Duur 1 uur
Toegang € 10, 65+ gratis
 'De Kleine Man', concertante versie (landelijke première in 

de regie van Gerardjan Rijnders in De Leidse Schouwburg 

op 29 oktober). Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt 

door de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

13.00 uur – 23.00 uur
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Het geheimzinnige Pianokerkhof duikt weer 
op, nu langs de waterstoep van het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ. Uit de golven verrijzen 
klankkasten, ivoren toetsen, halve en hele 
vleugels. Flarden muziek, onverwachte 
optredens, vergeten melodieën, vliegende 
vleugels, de Pianobar, componisten die 
opstaan uit hun graf, geheimzinnige uitvoer-
ingen, in grote en kleine Terts. Dagelijks  
van 13.00 tot 23.00 uur. Met om 14.00 uur 
talentvolle conservatoriumstudenten en  
om 19.00 uur beroemde pianisten, live!,  
met een recital van een uur.  
Duur doorlopend
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

13.00 uur 
Monumentenconcert
Locatie Westerkerk, Westermarkt 
 Westerkerkconcerten
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag  
van het Grachtenfestival wordt er elke dag  
om 13.00 uur een bijzonder concert gegeven 
in de Westerkerk. Vandaag proberen een 
trompet en het orgel elkaar op de vlucht  
te jagen. Trompettist Christoph Barth en 
organist Kirstin Gramlich spelen solo en 
samen muziek van Jansen, Bach, Friedman, 
Plog en een improvisatie die zij schreven, 
‘Vluchtmuziek voor trompet en orgel’.
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. de Duyschot Stichting Westerkerk

14.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Iedere festivaldag van 12 tot en met 19 
augustus spelen conservatoriumstudenten  
een recital op het Pianokerkhof langs de 
waterstoep van het Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

14.00 uur 
Monumentenwandeling
Vertrekpunt Felix Meritis, bij de ingang, 
Keizersgracht 324
 Vlucht in het verleden
Monumentenkenner Hans Tulleners  
voert u door het beschermde stadshart  
van Amsterdam. Onvermoede plekken,  
op vlucht gebouwde grachtenpanden,  
verborgen verblijfplaatsen en vluchtroutes. 
Vandaag: Herengracht (max. 25 personen)  
Duur ca. 2 uur
Prijs € 7,50
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15.00 uur 
Salonconcert
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324
 Jonathan Dove’s mini-opera’s
‘Pig’ en ‘Greed’, de kortste opera’s ooit 
geschreven. Twee mini-opera’s van de Britse 
composer-in-residence Jonathan Dove. In een 
paar minuten komen alle onderdelen van een 
opera aan bod: ouverture, aria’s, ensembles, 
finale. De fabels van librettist April De Angelis 
zijn speels, levendig en geestig, met soms  
een onverwachte draai. Over twee zussen,  
een varken, een slagersmes en een eigen-
aardig huwelijk... En over hebzucht en spijt. 
Het Van Dingstee Kwartet voert Dove’s 
strijkkwartet ‘Out of Time’ uit. 
Met o.a. Marijje van Stralen, sopraan; 
Martijn Cornet, bariton, leden van het 
Grachtenfestivalorkest o.l.v. Henk Guittart 
en het Van Dingstee Kwartet
Duur 1 uur
Toegang € 10
Het concert begint met een inleiding door de Britse 

componist Jonathan Dove, composer-in-residence  

van dit Grachtenfestival.

17.00 uur (ook om 19.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Foam_Fotografiemuseum  
Amsterdam, Bovenzaal, Keizersgracht 609
 American flight
Het Python Saxofoonkwartet speelt een 
Amerikaans programma, in het kader van  
de bijzondere tentoonstelling met werk van  
de Amerikaan Mitch Epstein, deze dagen te 
bewonderen in Foam. Highlights uit Ameri-
kaanse muziek van Gershwin, Barber en 
Bernstein. 
Met vliegensvlugge tapdanseres Marije Nie
Duur 1 uur
Toegang € 10
‘American diner’ in het Foam_café,  

zie pagina 56: eten, drinken

Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen bij de 

tentoonstelling 'American Work' van de Amerikaanse 

fotograaf Mitch Epstein, die de verschillende betekenissen 

onderzoekt van de woorden 'American Power'.

19.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Met aan de vleugel: Kimball Huigens
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

19.00 uur (ook om 17.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Foam_Fotografiemuseum  
Amsterdam, Bovenzaal, Keizersgracht 609
 American flight
Het Python Saxofoonkwartet speelt een Ameri- 
kaans programma, in het kader van de bijzon-
dere tentoonstelling met werk van de Amerikaan 
Mitch Epstein, deze dagen te bewonderen in 
Foam. Highlights uit Amerikaanse muziek van 
Gershwin, Barber en Bernstein. 
Met vliegensvlugge tapdanseres Marije Nie
Duur 1 uur
Toegang € 10
‘American diner’ in het Foam_café,  

zie pagina 56: eten, drinken

20.00 uur 
Musical-noir
Locatie Panama, Oostelijke Handelskade 4
 Shhh...it Happens! A New Breed 
 Of Musical!
Een nieuwe musical met zowel rock als klassieke 
muziek. Deze adrenaline verhogende musical-
noir vertelt het verhaal van een broer en zus die 
verzeild raken tussen een bende losgeslagen 
freaks in een verlaten attractiepark. Het publiek 
wordt meegesleurd in een ‘rollercoaster ride’ 
waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt. Met Linda 
Wagenmakers, Rolf Koster, Jim de Groot, 
Cystine Carreon, Martin van der Starre,  
Wim van den Driessche, Ara Halici en  
William Spaaij 
Producent, scriptschrijver en muzikaal leider 
Eelco Claassen
Regie Michael Diederich
Duur ca. 2,5 uur
Toegang € 25, 2 voor € 24 p.p., 3 voor € 23 
p.p., 4 of meer voor € 20 p.p.
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20.15 uur 
Salonconcert
Locatie Felix Meritis, Concertzaal,  
Keizersgracht 324
 Miricioiu Masterclass Slotconcert 
De masterclass van sopraan Nelly Miricioiu 
wordt besloten met een concert waarin alle 
leerlingen het resultaat laten horen van de 
afgelopen intensieve cursusdagen. Ook master 
Miricioiu laat van zich horen in een speciale 
toegift. Met Nelly Miricioiu, sopraan; Neil 
Baker, bariton; Ekatarina Levental, mezzo-
sopraan; Dovlet Nurgeldiyev, tenor; Estefa-
nia Perdomo, sopraan; Lailia Sbaiti, sopraan; 
Barbara Schilstra, sopraan; Hadewijch 
Voorn, mezzosopraan; Julia Westendorp, 
sopraan en Hans Schellevis, piano
Duur ca. 2 uur
Toegang € 10
passe-partout alle masterclasses met slotconcert € 75, 

passe-partout masterclasses ‘s middags met slotconcert € 45, 

passe-partout masterclasses ‘s avonds met slotconcert € 45

Van de Miricioiu Masterclasses worden opnamen gemaakt 

door de NPS voor uitzending in de komende herfst in het 

programma NPS Matinee om 13.00 uur op Nederland 2

20.30 uur 
Parkconcert
Locatie Vondelpark Openluchttheater 
 Finalisten in het Vondelpark
Het Grachtenfestival Conservatorium Concours 
wordt elk jaar op eerste paasdag gehouden in 
het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Enkele van de 
finalisten presenteren zich vanavond in het 
Vondelpark Openluchttheater. De winnaar van 
het concours, pianist Dimitar Dimitrov, sluit de 
avond af. Met Joanna Czaj, viool; Madieke 
Marjon, sopraan; Myrthe Helder, viool en 
winnaar van de Amsterdam Airport Schiphol 
Award, Dimitar Dimitrov, piano 
Duur ca. 2 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig



Architectuur
16.30 uur 
Rondvaart IJ
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ
14.00 uur 
Monumentenwandeling 
Vertrekpunt Felix Meritis

Kinderen
11.00 uur 
PRRRRRAAT?!  
mezzosopraan en slagwerker
Tolhuistuin, Overhoeks
11.00 uur 
Babymonumentenmeezingconcert
Centrale Bibliotheek
12.00 uur 
Peutermonumentenmeezingconcert 
Centrale Bibliotheek
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11.00 uur 
Kindermonumentenconcert
Locatie Theater Instituut Nederland,  
in de tuin, Herengracht 168
 PRRRRRAAT?!
PRRRRRAAT! zeggen Margriet van Reisen, 
mezzosopraan en Arnold Marinissen, 
slagwerker. Wat komt er uit je mond? Snap je 
me toch, ook als ik alleen maar klanken maak? 
Een korte voorstelling door een zangeres  
en een slagwerker, die allebei hun mond 
opendoen.  
Regie Paul Koek
Duur 45 minuten
Toegang € 5, kinderen € 2,50
Leeftijd vanaf 6 jaar

11.00 uur (ook om 14.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Lloyd Hotel,  
Oostelijke Handelskade 34
 Toevluchtsoord
Het Galitzin Quartet uit Londen, winnaars  
van de 1e prijs van het internationale Charles 
Hennen Concours 2007 speelt in het Lloyd 
Hotel werken van Haydn, Schubert en Ravel. 
Het festivalthema ‘Vlucht’ is op deze locatie 
zeer op zijn plaats. Het Lloyd Hotel werd in de 
jaren ‘20 gebouwd in opdracht van de Rederij 
Koninklijke Hollandsche Lloyd, als toevluchts-
oord voor emigranten en veelal joodse, 
vluchtelingen uit Oost-Europa. Het repertoire  
is in stijl met het festivalthema: Haydns ‘The 
Lark’, neemt een hoge vlucht en Ravel brengt 
u in hoger sferen.
Duur 1 uur
Toegang € 10
I.s.m. de Zeister Muziekdagen (10-26 augustus),  

waar jaarlijks bijzondere kamermuziekconcerten,  

lezingen en masterclasses plaatsvinden.  

www.zeistermuziekdagen.nl 

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl

Arrangement  
Toevluchtsoord
10.30 uur Koffie en cake  
11.00 uur Galitzin Quartet 
12.00 uur Rondleiding Lloyd Hotel 
13.00 uur Lunch
Prijs € 45 

11.00 uur 
Babysalonconcert
Locatie Centrale Bibliotheek,  
Annie M.G. Schmidt Jeugdtheater,  
Oosterdokskade 143
 Sing-a-long Baby!
Je kunt niet vroeg genoeg tussen de boeken 
zitten. Caroline Erkelens, sopraan en Anne 
Nydam-Koene, harp, geven een meezing-
concert voor vaders, moeders, opa’s, oma’s, 
tantes, ooms en baby’s in het Annie M.G. 
Schmidt Jeugdtheater van de spiksplinter-
nieuwe Centrale Bibliotheek op het Ooster-
dokseiland. Klassiekers uit de Nederlandse 
kinderliedjesliteratuur, van ‘Zeg Rosa, wil je 
dansen’ tot ‘Drie schuintamboers’.
Duur 30 minuten
Toegang € 5, baby’s gratis
Leeftijd 0 tot 6 maanden, schootbaby’s!
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de 

Openbare Bibliotheek Amsterdam.

12.00 uur 
Peutersalonconcert
Locatie Centrale Bibliotheek,  
Annie M.G. Schmidt Jeugdtheater,  
Oosterdokskade 143
 Sing-a-long Peuter!
Vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes, ooms 
en peuters mogen meezingen met Caroline 
Erkelens, sopraan en Anne Nydam-Koene, 
harp. Klassiekers uit de Nederlandse kinder-
liedjesliteratuur, van ‘Daar zat een sneeuwwit 
vogeltje’ tot ‘En we gaan nog niet naar huis’. 
Duur ca. 30 minuten
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Toegang € 5, peuters gratis
Leeftijd vanaf 2 jaar
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de 

Openbare Bibliotheek Amsterdam.

13.00 uur – 23.00 uur
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Het geheimzinnige Pianokerkhof duikt weer 
op, nu langs de waterstoep van het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ. Uit de golven verrijzen 
klankkasten, ivoren toetsen, halve en hele 
vleugels. Flarden muziek, onverwachte optre-
dens, vergeten melodieën, vliegende vleugels, 
de Pianobar, componisten die opstaan uit hun 
graf, geheimzinnige uitvoeringen, in grote en 
kleine Terts. Dagelijks van 13.00 tot 23.00 uur. 
Met om 14.00 uur talentvolle conservatorium-
studenten en om 19.00 uur beroemde pianis-
ten, live!, met een recital van een uur.  
Duur doorlopend
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

13.00 uur 
Monumentenconcert
Locatie Westerkerk, Westermarkt 
 Westerkerkconcerten
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag  
van het Grachtenfestival wordt er elke dag  
om 13.00 uur een bijzonder concert gegeven  
in de Westerkerk. Vandaag brengen Anne 
Faber, hobo en althobo Jos van der Kooy, 
orgel, een programma met evenwichtige fuga’s 
(‘vlucht’ in het latijn) van Händel en Buxtehude 
en muziek van Telemann en Koetsier en een 
vlucht voor wilde dieren in Jos van der Kooy’s 
gelijknamige improvisatie.  
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. de Duyschot Stichting Westerkerk

14.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Overhoeks
Locatie Tolhuistuin, Badhuisweg 3
 Buitenspelen in de Tolhuistuin 
Het rijdende carillon van beiaardier Boudewijn 
Zwart gaat buiten spelen. Met ondersteuning 
van 50 bronzen klokken vertelt de stadsbeiaar-
dier van Amsterdam een muzikaal verhaal over 
hoe de klokken in de Amsterdamse torens 
kwamen. Alles kun je spelen op een beiaard.  
En kinderen en ouders mogen helpen! 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig

14.00 uur (ook om 11.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Lloyd Hotel,  
Oostelijke Handelskade 34
 Toevluchtsoord
Het Galitzin Quartet uit Londen, winnaars van 
de 1e prijs van het internationale Charles Hennen 
Concours 2007 speelt in het Lloyd Hotel werken 
van Haydn, Schubert en Ravel. Het festivalthema 
‘Vlucht’ is op deze locatie zeer op zijn plaats. 
Het Lloyd Hotel werd in de jaren ‘20 gebouwd 
in opdracht van de Rederij Koninklijke Holland-
sche Lloyd, als toevluchtsoord voor emigranten 
en veelal joodse, vluchtelingen uit Oost-Europa. 
Het repetoire is in stijl met het festivalthema: 
Haydns ‘The Lark’, neemt een hoge vlucht en 
Ravel brengt u in hoger sferen.
Duur 1 uur
Toegang € 10
I.s.m. de Zeister Muziekdagen (10-26 augustus), waar 

jaarlijks bijzondere kamermuziekconcerten, lezingen en 

masterclasses plaatsvinden. www.zeistermuziekdagen.nl 

14.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Iedere festivaldag van 12 tot en met 19 
augustus spelen conservatoriumstudenten een 
recital op het Pianokerkhof langs de waterstoep 
van het Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts
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14.00 uur 
Monumentenwandeling
Vertrekpunt Felix Meritis, bij de ingang, 
Keizersgracht 324
 Vlucht in het verleden
Monumentenkenner Hans Tulleners  
voert u door het beschermde stadshart  
van Amsterdam. Onvermoede plekken,  
op vlucht gebouwde grachtenpanden,  
verborgen verblijfplaatsen en vluchtroutes. 
Vandaag: Keizersgracht (max. 25 personen)  
Duur ca. 2 uur
Prijs € 7,50

15.00 uur (ook om 17.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Tassenmuseum Hendrikje,  
Herengracht 573
 Fuga...vlucht!
Capriola Di Gioia bestaat uit sopraan 
Amaryllis Dieltiens, de sirene uit de opera 
‘Siren Song’ en klavecinist Bart Naessens.  
Het ultieme meesterwerk ‘Die Kunst der Fuge’ 
van Johann Sebastian Bach vormt de rode 
draad door een programma waarin ook 
barokke Italiaanse en Duitse meesters aan het 
woord komen. Een muzikale tocht waarop we 
ontreddering tegenkomen, een vluchtige 
mijmering, religieuze overgave, geweeklaag 
en tenslotte de geromantiseerde dood van 
meester Bach.
Duur 1 uur
Toegang € 10
Het Tassenmuseum serveert om 16.00 uur een  

heerlijke high tea in het museumcafé. 

zie pagina 56: eten, drinken

16.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Overhoeks
Locatie Tolhuistuin, Badhuisweg 3
 Buitenspelen in de Tolhuistuin 
PRRRRRAAT?! zeggen Margriet van Reisen, 
mezzosopraan en Arnold Marinissen, 
slagwerker. Wat komt er uit je mond? Snap  
je me toch, ook als ik alleen maar klanken 
maak? Een korte voorstelling door een 
zangeres en een slagwerker, die allebei hun 
mond opendoen.  
Regie Paul Koek
Duur 45 minuten
Toegang gratis, geen kaarten nodig
Leeftijd vanaf 6 jaar

16.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Op vlucht gebouwd
Ook in de rondvaarten komt het festivalthema 
‘Vlucht’ aan bod. In vroeger tijden werden 
huizen ‘op vlucht’ gebouwd. Wat is dat 
precies? En gebeurt het nog steeds?  
Ook in het Oostelijk Havengebied en op  
de Westelijke Eilanden vindt Wendeline 
Dijkman, De Gebouwengids, er voorbeelden 
van. En ze vertelt u alles over de reden van 
deze ‘vlucht naar voren’.  
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company

17.00 uur (ook om 15.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Tassenmuseum Hendrikje,  
Herengracht 573
 Fuga...vlucht!
Capriola Di Gioia bestaat uit sopraan 
Amaryllis Dieltiens, de sirene uit de opera 
‘Siren Song’ en klavecinist Bart Naessens.  
Het ultieme meesterwerk ‘Die Kunst der Fuge’ 
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van Johann Sebastian Bach vormt de rode 
draad na een programma waarin ook barokke 
Italiaanse en Duitse meesters aan het woord 
komen. Een muzikale tocht waarop we 
ontreddering tegenkomen, een vluchtige 
mijmering, religieuze overgave, geweeklaag 
en tenslotte de geromantiseerde dood van 
meester Bach.
Duur 1 uur
Toegang € 10
Het Tassenmuseum serveert om 16.00 uur een  

heerlijke high tea in het museumcafé. 

zie pagina 56: eten, drinken

19.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Met aan de vleugel: Nora Mulder
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

20.00 uur 
De Nacht
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
Grote zaal, Piet Heinkade 1
 De Nacht van... De Vlucht
Stravinsky, Schönberg, Eisler en Tansman  
treffen elkaar, gedwongen door de politieke 
situatie en ver van het oude Europa, in 
Hollywood. Musicoloog en componist Elmer 
Schönberger legt hun zijn woorden in de 
mond, in een muzikaal hoorspel, dat recht-
streeks wordt uitgezonden op Radio 4. Werken 
van o.m. deze componisten en liederen van 
Korngold en Weill. 
Met sopraan Judith van Wanroij; Jeroen 
Sarphati, piano; Pianoduo Martijn en Stefan 
Blaak en leden van het Grachtenfestival-
orkest: Sanne Hunfeld, viool; Maurice 
Lammerts van Bueren, piano; Pepijn 
Meeuws, cello; Romana Goumare, fluit; 
Michael Hesselink, klarinet; Christopher 
Bouwman, hobo. 
Verder met Remko Edelaar, fagot; Feyona 
van Iersel, viool. 

En Hein van der Heijden als Igor Stravinsky, 
Hugo Koolschijn als Arnold Schönberg, 
Geert Lageveen als Hanns Eisler,
Elmer Schönberger als Alexander Tansman
Sopraan Judith van Wanroij laat van zich 
horen in verschillende gedaanten. 
Presentatie Hans van den Boom
Duur ca. 3 uur
Toegang € 20
Rechtstreekse uitzending op Radio 4 door de AVRO

Arrangement 
De Nacht van De Vlucht
15.30 uur Verzamelen waterstoep  
Muziekgebouw aan ‘t IJ 
16.00 uur Vertrek rondvaart 
18.00 uur Diner Star Ferry 
20.00 uur ‘De Nacht van … De Vlucht’
Prijs € 55

21.00 uur 
Monumentenconcert
Locatie Westerkerk, Westermarkt 
 Jazz Orchestra of the Concertgebouw 
Duke Ellington bestempelde ‘Sacred Music’ 
eens als zijn belangrijkste werk. ‘Heilige 
muziek’ in het Grachtenfestival in een bijzon-
dere uitvoering door het Jazz Orchestra of 
the Concertgebouw, met als speciale 
gastsoliste sopraan Claron McFadden.  
Dirigent Henk Meutgeert 
Duur 1 uur
Toegang € 10
I.s.m. de Duyschot Stichting Westerkerk  

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door 

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl
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Architectuur
13.00, 15.30 en 20.00 uur 
Rondvaart IJ 
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ’t IJ 
13.00 uur 
Rondvaart Stadsherstel,  
Vertrekpunt Felix Meritis
14.00 uur 
Monumentenwandeling 
Prinsengracht
Vertrekpunt Felix Meritis

Kinderen
9.30 – 12.00 uur 
Rijdend carillon speelt  
kinderliedjes, Westermarkt
10.00, 10.30, 11.00 en 11.30 uur 
Speurtocht naar het orgel
Westerkerk
4 –12 jaar, max. 8 kinderen per keer
11.00 uur 
Dreumesdisco
in de Balzaal van de Ambtswoning 
van de Burgemeester
1–2 jaar
12.15 uur
Peuterdisco 
In de Balzaal van de Ambtswoning  
van de Burgemeester
3– 4 jaar

Workshop
15.00 uur 
Familieworkshop door Jonathan Dove, 
Felix Meritis, Zuilenzaal  
9 – 11 jaar, kom met je ouders!

38
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09.30 – 11.30 uur 
Carillonconcert
Locatie Westerkerk, op het plein,  
Westermarkt 
 Carillon op wielen
Ooit een carillon op straat zien spelen?  
Het rijdende Concert Carillon van beiaardier 
Boudewijn Zwart speelt kinderliedjes en 
ander repertoire op de Westermarkt.
Toegang gratis, geen kaarten nodig

10.00 uur (ook om 10.30, 11.00,  
11.30 en 12.00 uur)
Kindermonumenten- 
speurtocht
Locatie Westerkerk, Westermarkt 
 Waar is het orgel?
Een speurtocht naar het orgel, samen met de 
organist. Groepjes van maximaal 8 kinderen, 
alléén kinderen!  Om vast in de stemming te 
komen speelt buiten op de Westermarkt het 
rijdende Carillon.
Duur 30 minuten
Toegang gratis, wel kaarten nodig,  
zie pagina 54: kaartverkoop 
Leeftijd vanaf 4 jaar
I.s.m. de Duyschot Stichting Westerkerk

11.00 uur (ook om 12.15 uur)
Huis-, Tuin-, Dakterras- en 
Bootconcerten
Alle concerten worden gegeven door prijs-
winnaars van (inter)nationale concoursen. 
Locaties blijven geheim tot 18 augustus.
Duur ca. 45 minuten
Toegang gratis wel kaarten nodig, uitsluitend 
aan de Festivalkassa in Felix Meritis, vanaf 
09.00 uur op de dag van het concert
(max. 4 kaarten p.p.)

 Concert 1 en 10
Verso, winnaar van de Ibla Grand Prize 2006 
en de Piazzolla-award, Matthijs Koene, panfluit 
en Stefan Gerritsen, gitaar 
Piazzolla, Beljon, Sahin, Meijering  

 Concert 2 en 11
Dimitar Dimitrov, piano, winnaar van  
de Amsterdam Airport Schiphol Award en  

de PodiumPrijs van het Grachtenfestival 
Conservatorium Concours 2007;  
ook 1e prijswinnaar van het Prinses Christina  
Concours, categorie 3 (Conservatorium)  
Liszt, Schumann

 Concert 3 en 12
Vincent van Amsterdam, accordeon,  
1e prijswinnaar Prinses Christina Concours 
categorie 2 (15–19 jaar) 
Bach, Angelis, Precz
Shasta Ellenbogen, altviool: 1e prijswinnaar 
Prinses Christina Concours categorie 3 
(Conservatorium) 
Bach, Vieuxtemps

 Concert 4 en 13
Ramon Lormans, slagwerk, 3e prijs Tromp 
Music Competition 2006 
Xenakis, Thomas, Hatzis

 Concert 5 en 14
Lisanne Soeterbroek, viool, finaliste van  
het 21e Nationaal Vioolconcours 2007 
Met Mireille Heijltjes, piano
Messiaen, Brahms, Ravel

 Concert 6 en 15
Lidy Blijdorp, cello, aanmoedigingsprijs 
Nationaal Celloconcours  
Met Natasja Douma, piano 
Dvorak, Beethoven, Martinu

 Concert 7 en 16
Kairoskwartet, 2e prijswinnaar, A-categorie, 
Charles Hennen Concours 2007 
Farkas, Haydn, Mozart, Schubert

 Concert 8 en 17
Hannes Minnaar, 2e prijs YPF Nationaal 
Pianoconcours 2007 (categorieën B/C/D)
Bach, Fauré, Vine

 Concert 9 en 18
Keiko Shichijo, fortepiano en Yukie  
Yamaguchi, viool, winnaars 1e prijs Inter- 
nationale Oude Muziek Concours in Brugge, 
categorie ‘ensembles Mozart’ 
Mozart, Beethoven
De Huis-, Tuin-, Dakterras- en Bootconcerten worden mede 

mogelijk gemaakt door Het Kersjes Fonds
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11.00 uur 
Dreumesmonumenten-
concert
Locatie Ambtswoning, in de Balzaal, 
Herengracht 502
 Dreumesdisco
Kom, we gaan naar het bal. De Burgemeester 
heeft alle dreumesen gevraagd. In de Balzaal 
van zijn huis, met onze mooiste kleren aan, 
dansen we op bekende klassieke werken met 
een ‘beat’. 
Met dansleider Wim Rooth en het EnAccord 
Strijkkwartet 
Duur 45 minuten
Toegang € 5, dreumesen gratis
Leeftijd 1 jaar

12.00 uur 
Sopranen-Monumenten-
Marathon
Locatie Amnesty-huis, in de tuin,  
Keizersgracht 177
 Vleugels voor Amnesty
Dit jaar een marathon van sopranen in de tuin 
van het Amnesty-huis. Drie sopranen over alle 
aspecten van het thema vlucht, over vrijheid  
en onvrijheid.   

Het eerste concert in de sopranenmarathon  
is van het Trio Amare (sopraan, klarinet, 
piano). Sopraan Sabine Wüthrich won in  
2007 de Jo Bollekamp Prijs van de Stichting 
Nederlandse Vocalisten Presentatie (SNVP).  
Zij zingt het voor deze bezetting onmisbare 
‘Der Hirt auf dem Felsen’ van Schubert en  
een engelstalig programma, met o.m.  
‘The Beautifull Cassandra’ van composer-in-
residence Jonathan Dove.
Duur 1 uur
Toegang € 10
passe-partout (3 concerten) € 25

14.00 uur 
Het tweede concert in de marathon wordt 
gegeven door het Duo Sekhuis/Lankhoorn. 
Zij wonnen de Grachtenfestival Publieksprijs 
tijdens het 58e Vriendenkrans Concours van 
het Concertgebouw en Koninklijk Concert-
gebouworkest. ‘Voleur envolé, van vlinders, 
vogels en gevlogen geliefdes’. Liederen  
van Debussy, Poulenc, Saariaho  
en Chausson.
Met Mijke Sekhuis, sopraan en Saskia 
Lankhoorn, piano
Duur 1 uur
Toegang € 10
passe-partout (3 concerten) € 25

16.00 uur 
‘Confessions of a Soprano’ schetst een portret 
van het onstuimige liefdesleven van een jonge 
vrouw; de melancholische momenten, de 
hilarische anecdotes, maar ook de ‘juicy 
details’ over haar ongelukkige partnerkeuze. 
Aan de hand van liederen van Benjamin Britten 
en Cole Porter worden we deelgenoot van de 
liefdesavonturen van een vrouw die de moed 
niet opgeeft.  
Met Francis van Broekhuizen, sopraan  
en Femke de Graaf, piano 
Samenstelling en regie Jim Lucassen 
Duur 1 uur
Toegang € 10 
passe-partout (3 concerten) € 25

12.00 uur 
Pendeldienst te water
Vertrekpunt Felix Meritis, kade,  
Keizersgracht 324
 Pendeldienst Heen
Boot naar Muziekgebouw aan ‘t IJ voor  
voor Opera Studio Nederland om 13.00 uur. 
Duur vaartocht 45 minuten
Toegang alleen boottocht enkele vaart  
€ 5, retour € 7,50
Retourvaart naar Felix Meritis: 15.00 uur 
I.s.m. Blue Boat Company
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12.15 uur 
Peutermonumentenconcert
Locatie Ambtswoning, in de Balzaal, 
Herengracht 502 
 Peuterdisco
Op naar de Peuterdisco! De Burgemeester 
heeft je uitgenodigd in de Balzaal.  
Trek je dansschoenen aan, doe een strik in  
je haar en dans mee op bekende klassieke 
werken met een ‘beat’. Met dansleider  
Wim Rooth en het EnAccord Strijkkwartet. 
Duur 45 minuten
Toegang € 5, peuters gratis
Leeftijd vanaf 2 jaar

13.00 uur – 23.00 uur
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Het geheimzinnige Pianokerkhof duikt weer op, 
nu langs de waterstoep van het Muziekgebouw 
aan ‘t IJ. Uit de golven verrijzen klankkasten, 
ivoren toetsen, halve en hele vleugels. Flarden 
muziek, onverwachte optredens, vergeten 
melodieën, vliegende vleugels, de Pianobar, 
componisten die opstaan uit hun graf, geheim-
zinnige uitvoeringen, in grote en kleine Terts. 
Dagelijks van 13.00 tot 23.00 uur. Met om 
14.00 uur talentvolle conservatoriumstudenten 
en om 19.00 uur beroemde pianisten, live!, met 
een recital van een uur.  
Duur doorlopend
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

13.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Felix Meritis, kade,  
Keizersgracht 324
 De Monumentenredders
Stadsherstel herstelt sinds 1956 de stad. 
Experts van Stadsherstel, Paul Morel en  
Gijs Hoen leggen onder meer uit hoe 
je kunt zien of een pand op vlucht staat.  
Ga aan boord, vluchten kan niet meer!
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company

13.00 uur 
Waterstoepconcert
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Feest in de opera!
Het is niet altijd feest in de opera, maar als er 
iets te vieren valt, gebeurt het uitbundig. De 
jonge talenten van Opera Studio Nederland 
nemen u mee op een tocht door vier eeuwen 
feest-opera. Monteverdi, Mozart, Rossini, Gounod 
en Tsjaikovsky: allemaal hebben ze muziek ge-
maakt voor feesten of partijen. Er wordt daarbij 
gedanst en gedronken, maar niet altijd loopt 
het goed af.  De internationale zangersgroep 
bestaat uit: Tina Dietzsch, sopraan; An de 
Ridder, sopraan; Eri Nakamura, sopraan; 
Martijn Cornet, bariton; Seil Kim, tenor; Ivo 
Posti, countertenor en Alexander Egorov, bas.  
Met Trisdee na Patalung, piano 
Presentatie studiodirecteur Hans Nieuwenhuis   
Duur 1 uur
Toegang € 25 (inclusief lichte lunch)

Arrangement  
Feest in de opera
13.00 uur Feest in de opera 
14.30 uur Rondleiding Muziekgebouw aan ‘t IJ 
15.30 uur Vertrek rondvaart binnenstad 
16.45 uur Aankomst Muziekgebouw aan ‘t IJ
Prijs € 40

13.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Op vlucht gebouwd
Ook in de rondvaarten komt het festivalthema 
‘Vlucht’ aan bod. In vroeger tijden werden 
huizen ‘op vlucht’ gebouwd. Wat is dat precies? 
En gebeurt het nog steeds? Ook in het 
Oostelijk Havengebied en op de Westelijke 
Eilanden vindt Wendeline Dijkman, De 
Gebouwengids, er voorbeelden van. En ze 
vertelt u alles over de reden van deze ‘vlucht 
naar voren’.  
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company
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13.00 uur 
Ontdek ‘t IJ 
Overhoeks
Locatie Tolhuistuin, Badhuisweg 3
 Buitenspelen in de Tolhuistuin 
Slagwerkduo Geevers/Nijenhuis viert het 
10e Grachtenfestivaljubileum met swingende 
stukken en marimbaduo’s van Mauricio Kagel, 
Anders Koppel, Steve Reich, Minoru Miki, 
Maurice Ravel en Andy Pape. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig

14.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Iedere festivaldag van 12 tot en met 19 
augustus spelen conservatoriumstudenten  
een recital op het Pianokerkhof langs de 
waterstoep van het Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

 
14.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Overhoeks
Locatie Tolhuistuin, Badhuisweg 3
 Buitenspelen in de Tolhuistuin 
LindyHop ontstond in de late jaren ‘20 in 
Harlem, New York. Het is de voorganger van 
boogie-woogie en rock and roll. Een snelle, 
opzwepende en jazzy partnerdance, die over 
de hele wereld gedanst wordt. Vandaag 
verrassingsoptredens in Amsterdam.  
En om 15.00 uur in de Tolhuistuin. 
Duur ca. 30 minuten
Toegang gratis, geen kaarten nodig
Met dank aan Stichting LindyHop

14.00 uur 
Monumentenwandeling
Vertrekpunt Felix Meritis, bij de ingang, 
Keizersgracht 324
 Vlucht in het verleden
Monumentenkenner Hans Tulleners voert  
u door het beschermde stadshart van  
Amsterdam. Onvermoede plekken, op  
vlucht gebouwde grachtenpanden,  
verborgen verblijfplaatsen en vluchtroutes.  
Vandaag: Prinsengracht (max. 25 personen)  
Duur ca. 2 uur
Prijs € 7,50

15.00 uur (ook om 17.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Prins Bernhard Cultuurfonds,  
in de tuin, Herengracht 476
 Retourvlucht New York 
Lars Dietrich volgt, dankzij een beurs van 
Prins Bernhard Cultuurfonds Jonge Musici 
Fonds, een vervolgopleiding jazzsaxofoon  
aan de befaamde Manhattan School of Music 
in New York. Dit grote talent nam een vlucht 
van New York naar het Grachtenfestival en 
speelt met zijn kwartet in de tuin van de 
beursverstrekker! 
Duur 1 uur
Toegang € 10

15.00 uur 
Familieworkshop
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324   
 Familieworkshop Jonathan Dove
De Britse composer-in-residence Jonathan 
Dove geeft een workshop met muzikale 
spelletjes. Spelletjes met klanken en zingen 
voor iedereen, kinderen en volwassenen. 
Geen muzikale opleiding nodig.  
Voertaal: Engels, vertaler aanwezig. 
Duur 1 uur
Toegang € 5, kinderen € 2,50
Leeftijd 9–11 jaar; Kom met je ouders!
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15.00 uur 
Pendeldienst te water
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Pendeldienst Retour
Retour per boot naar de binnenstad,  
aanlegplaats Felix Meritis.
Duur vaartocht ca. 45 minuten
Prijs € 5
I.s.m Blue Boat Company

16.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Overhoeks
Locatie Tolhuistuin, Badhuisweg 3
 Buitenspelen in de Tolhuistuin 
Het Farkas Quintet Amsterdam bestaat  
uit topblazers van toporkesten als het  
Koninklijk Concertgebouworkest, het Neder-
lands Philharmonisch Orkest en het Brabants 
Orkest. Meestal spelen ze in een concertzaal, 
maar nu mogen ze buiten spelen! Een 
programma met muziek van Sweelinck,  
Reicha, Arnold en het festivalthema ‘Vlucht’ 
vindt u terug in ‘Quintette’ van Françaix.
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig

17.00 uur (ook om 15.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Herengracht 476
 Retourvlucht New York 
Lars Dietrich volgt, dankzij een beurs van 
Prins Bernhard Cultuurfonds Jonge Musici 
Fonds, een vervolgopleiding jazzsaxofoon  
aan de befaamde Manhattan School of Music 
in New York. Dit grote talent nam een vlucht 
van New York naar het Grachtenfestival en 
speelt met zijn kwartet in de tuin van de 
beursverstrekker! 
Duur 1 uur
Toegang € 10

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl

17.00 uur 
Kinderprinsengracht- 
concert
Locatie ponton voor Hotel Pulitzer, 
Prinsengracht 315-331
 Kinderprinsengrachtconcert 2007
Hooggeëerd publiek! Terug van weggeweest! 
Voorafgaand aan het Prinsengrachtconcert 
presenteert Sipke Jan Bousema het  
Kinderprinsengrachtconcert.  
Duur 45 minuten
Toegang gratis, er zijn geen kaarten voor  
het ponton.
Leeftijd 6–12 jaar

18.00 uur 
Pendeldienst te water
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Pendeldienst Heen
Boot naar het ponton voor Café ‘t Sluisje  
voor ‘Het Nieuwendammerhavenconcert’  
door Slagwerkduo Geevers/Nijenhuis  
om 19.00 uur.
Duur vaartocht ca. 30 minuten
Retourvaart 20.30 uur en 22.00 uur
Toegang € 2,50
I.s.m. IJ-veer XI

19.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Oud Nieuwendam
Locatie ponton Café ‘t Sluisje,  
Nieuwendammerdijk 297
 Het Nieuwendammerhavenconcert
Slagwerkduo Geevers/Nijenhuis timmert 
aan het water. Swingende feeststukken en 
marimbaduo’s van Mauricio Kagel, Anders 
Koppel, Steve Reich, Minoru Miki, Maurice 
Ravel en Andy Pape. Na afloop van het 
slagwerkduo een Oud Nieuwendams  
verrassingsconcert als toegift!  
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
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19.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Met aan de vleugel: John Snijders
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

20.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Op vlucht gebouwd
Ook in de rondvaarten komt het festival- 
thema ‘Vlucht’ aan bod. In vroeger tijden 
werden huizen ‘op vlucht’ gebouwd. Wat  
is dat precies? En gebeurt het nog steeds? 
Ook in het Oostelijk Havengebied en op  
de Westelijke Eilanden vindt Wendeline 
Dijkman, De Gebouwengids, er voorbeelden 
van. En ze vertelt u alles over de reden van 
deze ‘vlucht naar voren’.  
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company

20.00 uur 
Prinsengrachtconcert
Locatie ponton voor Hotel Pulitzer, 
Prinsengracht 315-331
 Hoge Vlucht
Violiste Liza Ferschtman werd in 2006 
onderscheiden met de Nederlandse Muziek-
prijs. Vanavond betovert zij de Prinsengracht. 
Met Inon Barnatan, piano  
Duur 50 minuten
Toegang Er zijn geen kaarten voor het ponton 
verkrijgbaar. U kunt het concert beluisteren 
vanaf de kaden van de Prinsengracht of op  
het water in een eigen bootje.
zie pagina 55: bootinformatie

20.15 uur 
Kamermuziektheater
Locatie Felix Meritis, Concertzaal,  
Keizersgracht 324
 Confessions of a Soprano
Een one-manshow buiten op het ponton bij 
het Prinsengrachtconcert. Binnen een one-
woman show in ‘Confessions of a Soprano’! 
Een portret van het onstuimige liefdesleven 
van een jonge vrouw; de melancholische 
momenten, de hilarische anecdotes, maar  
ook de ‘juicy details’ over haar ongelukkige 
partnerkeuze. Aan de hand van liederen van 
Benjamin Britten en Cole Porter worden we 
deelgenoot van de liefdesavonturen van  
een vrouw die de moed niet opgeeft.  
Met Francis van Broekhuizen, sopraan  
en Femke de Graaf, piano  
Samenstelling en regie Jim Lucassen 
Duur 1 uur
Toegang € 10

20.30 uur 
Pendeldienst te water
Vertrekpunt ponton Café ‘t Sluisje,  
Nieuwendammerdijk 297
 Pendeldienst Retour
Boot retour naar Muziekgebouw aan ‘t IJ
Duur vaartocht ca. 30 minuten
Heenvaart 18.00 uur
Prijs € 2,50
I.s.m. IJ-veer XI

21.30 uur 
Prinsengrachtconcert
Locatie ponton voor Hotel Pulitzer, 
Prinsengracht 315-331
 Prinsengrachtconcert
Het 26e Prinsengrachtconcert. Een weer-
galoze stem klinkt over het water. Bariton 
Thomas Hampson in de mooiste concertzaal 
van Nederland. 
Met Wolfram Rieger, piano 
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Duur 1 uur
Toegang Er zijn geen kaarten voor het ponton 
verkrijgbaar. U kunt het concert beluisteren 
vanaf de kaden van de Prinsengracht of op het 
water in een eigen bootje.
zie pagina 55: bootinformatie

21.30 uur 
Salon-live-televisie-concert
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324
 Vluchten kan
Buiten te druk? U kunt naar binnen vluchten  
en tóch het Prinsengrachtconcert bijwonen. 
Op een groot scherm in de Zuilenzaal van  
Felix Meritis aanschouwt u de ontboezemingen 
van Thomas Hamspon op het ponton. Het 
Grachtenfestival biedt u een gratis drankje 
aan.
Duur 1 uur
Toegang gratis wel kaarten nodig,  
uitsluitend verkrijgbaar aan de Festivalkassa’s

22.00 uur 
Pendeldienst te water
Vertrekpunt ponton Café ‘t Sluisje,  
Nieuwendammerdijk 297
 Pendeldienst Retour
Boot retour naar Muziekgebouw aan ‘t IJ
Duur vaartocht ca. 30 minuten
Heenvaart 18.00 uur
Prijs € 2,50
I.s.m. IJ-veer XI

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl



Architectuur
08.00 – 09.30 uur 
Vroege Vogeltocht
Boottocht 
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ
13.00 uur 
Rondvaart IJ
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ
13.00 en 15.00 uur 
Rondvaart Stadsherstel
Vertrekpunt Felix Meritis
14.00 uur 
Monumentenwandeling  
Vertrekpunt Felix Meritis

Ook
16.00 uur 
BUURTBAL
Dansles en dansen voor jong en oud
Met NedPho GO!
Ponton Hotel Pulitzer

Thorn –  Grachtenfestival aan de Maas  
concerten in tuinen en patriciërshuizen  
van het witte stadje Thorn in Zuid Limburg,  
informatie: 0475 562 790
Programmering i.s.m. Grachtenfestival
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08.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Vroege Vogels
Ook in de rondvaarten komt het festivalthema 
‘Vlucht’ aan bod. In vroeger tijden werden 
huizen ‘op vlucht’ gebouwd. Wat is dat 
precies? En gebeurt het nog steeds? Ook in 
het Oostelijk Havengebied en op de Weste-
lijke Eilanden vindt Wendeline Dijkman,  
De Gebouwengids, er voorbeelden van.  
En ze vertelt u alles over de reden van deze  
‘vlucht naar voren’.
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
Voor vroege vogels inclusief koffie en croissant 

I.s.m. IJ-veer XI

12.00 uur 
Salonconcert
Locatie Felix Meritis, Concertzaal,  
Keizersgracht 324
 Vlucht uit de werkelijkheid
Trio Suleika, waarvan de leden ook een 
wezenlijke bijdrage leveren aan het Grachten-
festivalorkest, speelt met het festivalthema 
‘Vlucht’. ‘Círculo’ van Turina beschrijft een 
dagdroom, een vlucht uit de werkelijkheid, 
‘Oblivion’ van Piazzolla verklankt vergetelheid 
en zijn ‘Libertango’ laat ons de tango van  
de bevrijding dansen. Daarnaast spelen zij 
‘Dumkytrio’ van Dvorák, die hiermee een  
ware ode bracht aan de Slavische muziek. 
Melancholie afgewisseld met exuberante 
uitbarstingen.  
Duur 1 uur
Toegang € 10

12.00 uur (ook om 14.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Het Staetshuys, Herengracht 460
 Songs of Travel
Marijn Zwitserlood, bas, zingt ook de rol  
van Captain in de kameropera ‘Siren Song’  
van composer-in-residence Jonathan Dove. 
Zwitserlood maakte grote indruk op het 
negende Deutekom Concours 2006, waar hij 
de tweede prijs won. Hij interpreteert het 

festivalthema ‘Vlucht’ door de vertolking  
van de ‘Songs of Travel’ van Ralph Vaughan 
Williams. 
Met Gilbert den Broeder, piano
Duur 1 uur
Toegang € 10

12.00 uur 
Huis-, Tuin-, Dakterras-  
en Bootconcerten
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
waterstoep, Piet Heinkade 1
Concert gegeven door prijswinnaars van 
(inter)nationale concoursen.  

12.00 uur Vertrek boot Muziekgebouw  
aan ‘t IJ naar Café ‘t Sluisje 
12.30 – 13.00 Boottocht langs droomwoon-
boten in Noord, waar vanaf terrassen  
mini-concertjes klinken 
13.00 – 15.00  Afmeren bij het ponton voor 
Café ‘t Sluisje. U luistert vanaf de boot naar 
het Galitzin Quartet en het Lars Dietrich 
Jazzkwartet
15.00 uur  Boot retour Muziekgebouw  
aan ‘t IJ (met tussenstop bij het M-Lab)
Duur ca. 2 uur
Toegang gratis, wel kaarten nodig, uitsluitend 
aan de Festivalkassa in het Muziekgebouw  
aan ‘t IJ, vanaf 10.00 uur op de dag van het 
concert
(max. 4 kaarten p.p.)
I.s.m. IJ-veer XI

13.00 uur 
 Kwartetten op het water
Lars Dietrich Jazzkwartet  
Saxofonist Lars Dietrich studeert met een 
beurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Jonge Musici Fonds in New York 
jazzimprovisaties   

Galitzin Quartet winnaar 1e prijs, 
C-categorie, Charles Hennen Concours 2007 
o.m. Dvoraks Quartet Opus 96 ‘American’ 

De Huis-, Tuin-, Dakterras- en Bootconcerten worden mede 

mogelijk gemaakt door Het Kersjes Fonds
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13.00 uur – 15.00 uur
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Het geheimzinnige Pianokerkhof duikt weer 
op, nu langs de waterstoep van het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ. Uit de golven verrijzen 
klankkasten, ivoren toetsen, halve en hele 
vleugels. Flarden muziek, onverwachte 
optredens, vergeten melodieën, vliegende 
vleugels, de Pianobar, componisten die 
opstaan uit hun graf, geheimzinnige uitvoerin-
gen, in grote en kleine Terts. Dagelijks van 
13.00 tot 23.00 uur. Met om 14.00 uur 
talentvolle conservatoriumstudenten met  
een recital van een uur.  
Duur doorlopend
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

13.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
waterstoep, Piet Heinkade 1
 Op vlucht gebouwd
Ook in de rondvaarten komt het festivalthema 
‘Vlucht’ aan bod. In vroeger tijden werden 
huizen ‘op vlucht’ gebouwd. Wat is dat 
precies? En gebeurt het nog steeds? Ook in 
het Oostelijk Havengebied en op de Weste-
lijke Eilanden vindt Wendeline Dijkman,  
De Gebouwengids, er voorbeelden van.  
En ze vertelt u alles over de reden van deze 
‘vlucht naar voren’.  
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl

13.00 uur 
Pontonconcert
Locatie ponton voor Hotel Pulitzer, 
Prinsengracht 315-331
 Ah, ontvlucht die verrader!
‘Ah, fuggi il traditor!’ is de eerste zin van een 
aria uit Mozarts ‘Don Giovanni’, waarin een 
dame wordt geadviseerd weg te vluchten van 
de titelheld. Het woord vluchten komt merk-
waardig vaak voor in opera-libretti en niet 
alleen in het Italiaans. De jonge zangers van 
Opera Studio Nederland vertonen geen 
vluchtneigingen, integendeel ze zijn op weg 
naar een internationale carrière. Ze laten  
u horen met welke aria’s en duetten ze de 
operahuizen hopen te veroveren. Verder  
geven ze u een voorproefje van het  
komende seizoen. 
De internationale zangersgroep bestaat  
uit: Tina Dietzsch, sopraan; An de Ridder, 
sopraan; Eri Nakamura, sopraan; Martijn 
Cornet, bariton; Seil Kim, tenor; Ivo  
Posti, countertenor en Alexander  
Egorov, bas. 
Met Trisdee na Patalung, piano 
Presentatie studio-directeur Hans Nieuwenhuis    
Duur 1 uur
Toegang € 25 (inclusief lichte lunch)

13.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Felix Meritis, kade,  
Keizersgracht 324
 De Monumentenredders
Stadsherstel herstelt sinds 1956 de stad. 
Experts van Stadsherstel, Paul Morel en  
Gijs Hoen leggen onder meer uit hoe 
 je kunt zien of een pand op vlucht staat.  
Ga aan boord, vluchten kan niet meer!
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company
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13.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Overhoeks
Locatie Tolhuistuin, Badhuisweg 3
 Buitenspelen in de Tolhuistuin
Het Python Saxofoonkwartet vertaalde  
het festivalthema ‘Vlucht’ in energie. Een  
programma waar de energie vanaf spat,  
met de doorgaande pulse van minimal- 
music van Torke en de swing van Fitkin en 
Andriessen. Composer-in-residence Jonathan 
Dove is vertegenwoordigd met ‘Tuning In’. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig

14.00 uur 
Klassieke Parade
Locatie Muziekgebouw aan ‘t IJ,  
terras Star Ferry, Piet Heinkade 1
 Het Pianokerkhof
Iedere festivaldag van 12 tot en met 19 
augustus spelen conservatoriumstudenten  
een recital op het Pianokerkhof langs de 
waterstoep van het Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
I.s.m. Stichting Mobile Arts

14.00 uur 
Monumentenwandeling
Vertrekpunt Felix Meritis, bij de ingang, 
Keizersgracht 324
 Vlucht in het verleden
Monumentenkenner Hans Tulleners voert u 
vandaag door ‘de Negen Straatjes’, die de  
vier hoofdgrachten met elkaar verbinden. 
Ree-, Harten-, Beren-, Wolven-, Oude Spie-
gel-, Run- en Huidenstraat, de Gasthuismolen-
steeg en de Wijde Heisteeg. Het merendeel 
dateert in eerste aanleg uit het begin van  
de 17e eeuw. Smalle steegjes en kleine 
monumentale winkelhuisjes, veel nog steeds 
als zodanig in gebruik, tonen verborgen 
schatten. (max. 25 personen)  
Duur ca. 2 uur
Prijs € 7,50

14.00 uur (ook om 12.00 uur)
Monumentenconcert
Locatie Het Staetshuys, Herengracht 460
 Songs of Travel
Marijn Zwitserlood, bas, zingt ook de rol  
van Captain in de kameropera ‘Siren Song’  
van composer-in-residence Jonathan Dove. 
Zwitserlood maakte grote indruk op het 
negende Deutekom Concours 2006, waar  
hij de tweede prijs won. Hij interpreteert  
het festivalthema ‘Vlucht’ door de vertolking 
van de ‘Songs of Travel’ van Ralph Vaughan 
Williams. 
Met Gilbert den Broeder, piano
Duur 1 uur
Toegang € 10

15.00 uur 
Salonconcert
Locatie Felix Meritis, Zuilenzaal,  
Keizersgracht 324
 Jonathan Dove’s mini-opera’s
‘Pig’ en ‘Greed’, de kortste opera’s ooit 
geschreven. Twee mini-opera’s van de Britse 
composer-in-residence Jonathan Dove. In  
een paar minuten komen alle onderdelen  
van een opera aan bod: ouverture, aria’s, 
ensembles, finale. De fabels van librettist  
April De Angelis zijn speels, levendig en 
geestig, met soms een onverwachte draai. 
Over twee zussen, een varken, een slagers-
mes en een eigenaardig huwelijk... En over 
hebzucht en spijt. 
Het Van Dingstee Kwartet voert Dove’s 
strijkkwartet ‘Out of Time’ uit. 
Met o.a. Marijje van Stralen, sopraan; 
Martijn Cornet, bariton, leden van het 
Grachtenfestivalorkest o.l.v. Henk Guittart 
en het Van Dingstee Kwartet.
Duur 1 uur
Toegang € 10
Het concert begint met een inleiding door  
de Britse componist Jonathan Dove,  
composer-in-residence van dit Grachtenfestival
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15.00 uur 
Architectuurrondvaart
Vertrekpunt Felix Meritis, kade,  
Keizersgracht 324
 De Monumentenredders
Stadsherstel herstelt sinds 1956 de stad. 
Experts van Stadsherstel, Paul Morel en  
Gijs Hoen leggen onder meer uit hoe je  
kunt zien of een pand op vlucht staat.  
Ga aan boord, vluchten kan niet meer!
Duur 1,5 uur
Prijs € 10
I.s.m. Blue Boat Company

15.00 uur 
Musical-noir
Locatie Panama, Oostelijke Handelskade 4
 Shhh...it Happens! A New Breed 
 Of Musical!
Een nieuwe musical met zowel rock als  
klassieke muziek. Deze adrenaline verhogende 
musical-noir vertelt het verhaal van een broer 
en zus die verzeild raken tussen een bende 
losgeslagen freaks in een verlaten attractie-
park. Het publiek wordt meegesleurd in  
een ‘rollercoaster ride’ waaruit ontsnappen 
onmogelijk lijkt. Met Linda Wagenmakers, 
Rolf Koster, Jim de Groot, Cystine Carreon, 
Martin van der Starre, Wim van den  
Driessche, Ara Halici en William Spaaij 
Producent, script-schrijver en muzikaal leider 
Eelco Claassen
Regie Michael Diederich
Duur ca. 2,5 uur
Toegang € 25, 2 voor € 24 p.p., 3 voor € 23 
p.p., 4 of meer voor € 20 p.p.
Shhhh...it Happens! speelt van 5 augustus tot en  

met 31 november elke zondag (matinee), maandag,  

dinsdag, woensdag en donderdag in het Panama  

Theater in Amsterdam

15.15 uur 
Ontdek ‘t IJ 
Locatie M-Lab, Aambeeldstraat 10 E
 Big Band aan het water
De ontdekkingsreis in Oud Nieuwendam 
eindigt bij het M-Lab, waar het laatste concert 
in Amsterdam Noord wordt gegeven. Neem 
de gratis boot ‘Elvira’ vanaf het Muziekgebouw 
aan ‘t IJ, huur een fiets, zwem of steek het IJ 
over en swing mee met de Cubop City Big 
Band. De band die bekend staat om zijn 
spetterende vertolking van het Cubaanse, 
Latijns Amerikaanse, salsa en latinjazz reper-
toire. In dit programma ontmoeten zij Drums 
United, de multiculturele slagwerkgroep, die 
virtuozepercussionisten uit alle windstreken 
verenigt. Beide groepen staan o.l.v. slagwerker 
Lucas van Merwijk.
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
Tussen 14.00 en 17.00 uur vaart de ‘Elvira’ u gratis naar de 

overkant! Elke 20 minuten van het Muziekgebouw aan ‘t IJ 

naar het M-Lab en retour. De 'Elvira' vaart onder de vlag  

 van NAP Evenementenschepen 

16.00 uur 
Ontdek ‘t IJ
Overhoeks
Locatie Tolhuistuin, Badhuisweg 3
 Buitenspelen in de Tolhuistuin 
Jong talent uit de Verenigde Staten. Het 
Thump Saxophone Quartet nam een vlucht 
uit Boston rechtstreeks naar het Grachten-
festival. Vier vrouwen, vier saxofoons, met  
een programma van bekende Franse compo-
nisten, jazzy Amerikaanse componisten  
en nieuwe muziek van jonge componisten  
uit Boston. 
Duur 1 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig
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16.00 uur 
Slotconcert
Locatie ponton voor Hotel Pulitzer,  
Prinsengracht 315-331
 BUURTBAL
Het jarige Grachtenfestival wordt afgesloten  
met een bal voor de hele buurt. Iedereen die  
wil dansen is welkom op het ponton. Kunt u  
niet dansen, maar hebt u het altijd willen 
leren?  
Er is een dansleraar die u in een half uur de 
belangrijkste passen bijbrengt. Foxtrot, samba, 
weense wals en bossa nova. De voetjes van 
de vloer in de ‘Second Waltz’ van Sjostakovitsj,  
op de klanken van NedPho GO!, de big band 
van het Nederlands Philharmonisch Orkest, 
specialist in concerten op bijzondere locaties. 
Het bal wordt geopend door Frits Sissing, 
eigenaar van de beste dansbenen van Dancing 
with the Stars!
Duur 1,5 uur
Toegang gratis, geen kaarten nodig

NedPho GO! is het activiteitenprogramma van het 

Nederlands Philharmonisch Orkest, dat muziek brengt 

op plekken buiten de concertzaal: bij kinderen en  

jongeren, bij zieken en ouderen en op onverwachte  

locaties in de stad.  

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl
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F E L I X  M E R I T I S

 VOOR DE PRODUCTIE VAN UW CONCERTEN, DEBATTEN, 
CONGRESSEN, SEMINARS, WORKSHOPS EN LEZINGEN:
neem contact op met onze afdeling 
Zaalreserveringen & Productie: T. (020) 626 23 21  
zaalreserveringen@felix.meritis.nl

www.felix.meritis.nl

FESTIVAL-CENTRUM VAN HET  GRACHTEN-FESTIVAL: kaart-verkoop,  concerten, masterclasses en diner in de 
patio

FELIX MERITIS 

FELICITEERT HET 

GRACHTENFESTIVAL 

MET ZIJN 10-JARIG 

JUBILEUM

adv GrFestival 2007-4.indd   1 04-06-2007   14:33:39
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Vanaf donderdag 21 juni

Via het Grachtenfestival  
i.s.m. Muziekgebouw aan ‘t IJ
– online bestellen www.grachtenfestival.nl
(toeslag € 0,75 per kaartje) 
– telefonisch (kassa Muziekgebouw aan ’t IJ) 
020 788 20 00, ma t/m za van 12.00 – 19.00 uur
(toeslag € 0,75 per kaartje) 
– aan de balie (kassa Muziekgebouw aan ’t IJ)  
Piet Heinkade 1, ma t/m za van  
12.00 – 19.00 uur (geen extra kosten)

Via het Muziekgebouw aan ’t IJ
– online www.muziekgebouw.nl
(toeslag € 0,75 per kaartje) 
– Let op: alleen kaarten voor de concerten  
in Muziekgebouw aan ’t IJ

Via het Amsterdams Uit Buro
Bij het AUB kunt u kaarten kopen voor vrijwel 
alle concerten. De de kaarten voor de 
arrangementen en voor de gratis concerten 
waarvoor u wèl een toegangsbewijs nodig 
heeft, zijn niet via het AUB te verkrijgen.
– online www.uitburo.nl  
(toeslag € 2,50 per kaartje)
– telefonisch 0900 0191 (€ 0,40 per minuut), 
dagelijks van 10.00 – 16.00 uur 
zondag van 12.00 – 16.00
(toeslag € 3,00 per kaartje)
– aan de balie AUB Ticketshop,  
hoek Leidseplein/Marnixstraat,  
dagelijks van 10.00 – 19.30 uur
zondag 12.00 – 19.30 uur
(toeslag € 2,00 per kaartje)

Toegangskaarten die telefonisch of via het 
internet in de voorverkoop zijn besteld, 
worden thuisgestuurd.

Vanaf zaterdag 11 augustus 
zijn ook de Festivalkassa’s 
geopend
Festivalkassa Felix Meritis
Keizersgracht 324

Festivalkassa Muziekgebouw aan ’t IJ
Piet Heinkade 1

Openingstijden Festivalkassa’s:
za 11 aug 09.00 – 19.00 uur
zo 12 t/m za 18 aug 09.00 – 21.00 uur
zo 19 aug 09.00 – 15.30 uur

Telefonisch bestellen
020 788 20 00 (kassa Muziekgebouw aan ’t IJ) 
(toeslag € 0,75 per kaartje) 

Let op: Kaartverkoop uitsluitend via genoem-
de verkooppunten. Er worden geen kaarten 
verkocht bij de locaties zelf.

Let op: Veel concerten zijn gratis. Voor een 
aantal gratis concerten heeft u echter wèl 
kaarten nodig! Dit wordt bij het betreffende 
concert aangegeven.

Kaarten voor de Feestelijke Opening 
(zaterdag 11 augustus 19.00 uur) en  
De Verjaardag (woensdag 15 augustus 15.00 
uur) kunnen alleen worden besteld via www.
grachtenfestival.nl en bij de Festivalkassa’s.

Kaarten voor de gratis Huis-, Tuin- en 
Dakterrasconcerten zijn uitsluitend verkrijg-
baar op zaterdag 18 augustus (de dag van  
de concerten) vanaf 09.00 uur aan de 
Festivalkassa Felix Meritis.

Kaarten voor het gratis Bootconcert zijn 
uitsluitend verkrijgbaar op zondag 19 
augustus (de dag van het concert) vanaf 
10.00 uur aan de Festivalkassa Muziek-
gebouw aan ‘t IJ.

Houders van een Stadspas krijgen op  
alle toegangsprijzen € 1 korting.

Informatie over de kaartverkoop:  
kassa@grachtenfestival.nl
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Parkeren
Informatie over parkeermogelijkheden in de 
binnenstad en aan de IJ-oevers van Amster-
dam vindt u op www.naaramsterdam.nl

Parkeren voor € 5,50 per dag in Amsterdam? 
Dat kan in een P+R-garage, net buiten het 
centrum. Uw auto staat er onder toezicht en 
de twee OV-retourtjes krijgt u er gratis bij.  
Er zijn P+R garages: Olympisch Stadion, 
Sloterdijk, Transferium ArenA en Zeeburg. 
Vanaf deze parkeergarages kunt u eenvoudig 
met het openbaar vervoer naar het Grach-
tenfestival reizen.

Bootinformatie
Komt u met de boot naar het Prinsen-
grachtconcert op zaterdag 18 augustus,  
let dan op: 
– Toegang tot het festivalgebied is mogelijk 
vanaf 12.00 uur.
– Toegang tot het festivalgebied is alleen 
mogelijk vanaf de Westertoren
– Toegang tot het festivalgebied is alleen 
voor boten tot maximaal 6 meter.

Om de veiligheid van iedereen te waarbor-
gen is open vuur aan boord van de boot,  
het gebruik van gasflessen of Camping Gaz 
absoluut verboden.

Organisatie Prinsengrachtconcert, dienst 
binnenwaterbeheer en Waterpolitie,  
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. 

Let op! Het is gevaarlijk en daarom ver-
boden aan te meren aan de kade voor  
het Muziekgebouw aan ’t IJ. 

De nautische sector van Haven Amsterdam, 
Dienst Waterpolitie, KLPD.

Openbaar Vervoer 
Ook dit jaar kan er op vertoon van een 
toegangskaartje van het Grachtenfestival gratis 
worden gereisd van en naar een voorstelling 
met het GVB openbaar vervoer in Amsterdam 
(van 2 uur vóór tot 4 uur ná aanvangstijd van de 
voorstelling). Dit geldt niet voor de GVB 
nachtbussen.

Het festivalgebied in de binnenstad is gemak-
kelijk te bereiken met het openbaar vervoer:
– via de Rozengracht en Raadhuisstraat:  
halte Westermarkt, tram 13, 14 en 17
– via de Leidsestraat: haltes Prinsengracht  
en Keizersgracht, tram 1, 2 en 5
– via de Vijzelstraat: halte Keizersgracht-
Herengracht, tram 16, 24 en 25

Gaat u naar één van de concerten aan de  
IJ-oevers dan rijden de IJ-tram (lijn 26) en tram- 
lijn 25 van het Centraal Station naar het Muziek- 
gebouw aan ’t IJ. U kunt dagelijks (m.u.v. zon-
dag) gebruik maken van de Opstapper, die 
tussen 7.30 en 18.30 uur van het Centraal 
Station naar het Stadhuis/Muziektheater v.v. 
over de Prinsengracht rijdt. Iedere tien minuten 
vertrekt de Opstapper van het Prins Hendrik-
plantsoen, voor het Centraal Station. 

Het festivalgebied in Overhoeks is te bereiken 
met het Buiksloterwegveer. Deze pont vertrekt 
elke zes minuten achter het Centraal Station. 
Overhoeks bevindt zich op het voormalig Shell-
terrein, aan de noordkant van het IJ.

Op de dagen van de Grachtenfestivalconcerten 
in Noord varen er regelmatig boten tussen 
Muziekgebouw aan ‘t IJ, Café ‘t Sluisje en  
M-Lab.

U kunt ook Amsterdam Noord ontdekken  
per fiets. 
Jantje’s fietsverhuur, Toeristisch Informatie 
Punt, Nieuwendammerdijk 215
www.jantjesfietsverhuur.nl
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Star Ferry 
(in het Muziekgebouw aan ’t IJ)  
Piet Heinkade 1 
Tijdens het Grachtenfestival kunt u in  
Star Ferry, het café-restaurant in het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ ontbijten, lunchen en 
dineren (openingstijden: 10.00 – 01.00 uur). 
Bij mooi weer kunt u buiten op het terras 
zitten, met het fameuze uitzicht over het IJ  
en Amsterdam. We zorgen dat u op tijd  
klaar bent met het diner voor aanvang van 
het concert. Voor de lunch of het diner is  
het raadzaam te reserveren. Graag via  
reserveringen@starferry.nl of 020 788 20 90
 

Felix Meritis 
Keizersgracht 324  
Felix Meritis is ook dit jaar weer Festivalkassa 
en Festivalcafé. Combineer een concert met 
een diner in de Patio van Felix Meritis. Diner:  
12 t/m 18 augustus van 17.30 tot 20.00 uur
Graag reserveren via 020 623 13 11

Panama 
Oostelijke Handelskade 4  
Woensdag 15 augustus vindt u het startpunt 
van de Piet Hein Route op het terras van 
Amsterdams hotspot Panama. Hier kunt u  
de dag beginnen met een ontbijtbuffet.  
Tijd: 10.00 – 12.30 uur (Panama is vanaf  
9.30 uur geopend) Prijs: € 12,50 per persoon. 
U kunt hiervoor reserveren door te bellen 
naar 020 311 86 89

Tassenmuseum Hendrikje 
Herengracht 573
Vrijdag 17 augustus om 16.00 uur wordt  
er een heerlijke high tea in het museumcafé 
geserveerd. Graag reserveren via  
020 524 64 50

Foam_café 
Keizersgracht 609  
‘American diner’ in het Foam_café.  
Donderdag 16 augustus is het Foam_café 
open tot 21.00 uur, bij mooi weer is de 
museumtuin open. Dagschotel (o.a. zelf-
gemaakte hamburgers) en een drankje  
naar keuze voor € 13,50 per persoon.
Graag reserveren via info@foamcafe.nl  
of 020 428 55 63
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Hotel Pulitzer 
Prinsengracht 315–331  
Op zondag 12 augustus heeft Hotel Pulitzer,  
A Luxury Collection Hotel, een speciale aan-
bieding. Een 5-sterren kamer voor € 230,–  
per nacht op basis van een twee-persoons-
kamer. Deze prijs is exclusief ontbijt en 5% 
verblijfsbelasting. U kunt telefonisch boeken 
via 020 523 52 35 of mailen naar Pulitzer. 
amsterdam@luxurycollection.com  
o.v.v. Grachtenfestival 

Mövenpick Hotel  
Amsterdam City Centre  
Piet Heinkade 11 
Op dinsdag 14 en woensdag 15 augustus 
heeft Mövenpick Hotel Amsterdam City 
Centre een speciale aanbieding. Een  
4-sterren kamer €135,00 per kamer per  
nacht op basis van een tweepersoonskamer. 
Er wordt een speciaal ontbijt aangeboden 
voor € 15,– i.p.v. € 21,–. U kunt telefonisch 
boeken via 020 519 12 34  
o.v.v. Grachtenfestival. 

Ambassade Hotel 
Herengracht 341  
Op donderdag 16 augustus heeft het stijlvolle 
Ambassade Hotel een speciale aanbieding.  
Een 4-sterren kamer van € 112,50 voor  
€ 92,50 per persoon per nacht op basis van  
een tweepersoonskamer. Eventuele toeslag 
voor een 1 persoonskamer € 62,50 per nacht. 
Deze prijs is inclusief BTW, maar exclusief 5% 
verblijfsbelasting. Ontbijt kosten € 16,–  
per persoon. U kunt telefonisch boeken via  
020 555 02 22 of mailen naar  
info@ambassade-hotel.nl 
o.v.v. Grachtenfestival

Lloyd Hotel 
Oostelijke Handelskade 34
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus  
heeft het Lloyd Hotel een speciale aanbie-
ding. Een 3-sterren kamer van € 100,– voor  
€ 80,– per persoon per nacht op basis van 
een twee-persoonskamer. Eventuele toeslag 
voor een 1 persoonskamer € 50,– per nacht. 
Deze prijs is exclusief 5% verblijfsbelasting  
en inclusief ontbijtbuffet. U kunt telefonisch 
boeken via 020 561 36 05 of mailen naar  
reserveren@lloydhotel.com 
o.v.v. Grachtenfestival
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From Saturday 11 August 
the Festival Ticket Shops will 
also be open

Festival Ticket Shop Felix Meritis
Keizersgracht 324

Festival Ticket Shop Muziekgebouw aan ’t IJ
Piet Heinkade 1

Opening hours Festival Ticket Shops:
Sat 11 Aug 9 am – 7 pm
Sun 12 – Sat 18 Aug 9 am – 9 pm
Sun 19 Aug 9 am – 3 pm

– Order by phone
+31 20 788 20 00
(additional costs € 0,75 per ticket) 

Notice: Tickets are sold at selling points 
mentioned only. No tickets are sold on 
location.

Notice: Many concerts are free of charge.  
For a number of free concerts however,  
you do need tickets! This is indicated for  
every concert.

Tickets for the Opening (Saturday 11 August  
7 pm) and The Birthdayparty! (Wednesday  
15 August 3 pm) can only be purchased 
through www.grachtenfestival.nl and at the 
Festival Ticket Shops.

Tickets for the free Home, Garden and Roof 
Terrace concerts are available only on Saturday 
18 August (the day of the concerts) from 9 am 
at the Festival Ticket Shop Felix Meritis.

Tickets for the free Boat concerts are available 
only on Sunday 19 August (the day of the 
concert) from 10 am at the Festival Ticket 
Shop Muziekgebouw aan ‘t IJ.

Holders of a Stadspas get a discount of € 1,00 
on all tickets.

Information about ticket sales:  
kassa@grachtenfestival.nl

From Thursday 21 June

Through the Grachtenfestival 
i.c.w. Muziekgebouw aan ‘t IJ
– order online www.grachtenfestival.nl
(additional costs € 0,75 per ticket) 
– by phone +31 20 788 20 00 
Mon – Sat from  12 – 7 pm  
(additional costs € 0,75 per ticket)  
– at the box office Mon – Sat  12 – 7 pm  
(no additional costs)

Through the Muziekgebouw aan ’t IJ
– online www.muziekgebouw.nl
(additional costs € 0,75 per ticket)  
Notice: Only tickets for the concerts in the 
Muziekgebouw aan ’t IJ

Through the Amsterdams Uit Buro
At the AUB you can buy tickets for virtually 
every concert. Only tickets for the special 
offers and for the free concerts that do 
require an entrance ticket, are not available 
through the AUB.
– online www.uitburo.nl  
(additional costs € 2,50 per ticket)
– by phone 0900 0191 (€ 0,40 per minute), 
daily from 9 am – 8 pm (additional costs  
€ 3,00 per ticket)
– at the box office AUB Ticketshop, 
corner Leidseplein/Marnixstraat,  
daily from 10.00 am – 7.30 pm  
(additional costs € 2,00 per ticket)

For programme information in English  
see www.grachtenfestival.nl
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Parking
Information on parking in the city centre  
and along the IJ-banks of Amsterdam  
can be found on www.naaramsterdam.nl

Parking for € 5,50 a day in Amsterdam?  
This is possible in the so-called P+R-car 
parks just outside the city centre. Your  
car is watched and two free return  tickets  
for public transport are included. You can  
find P+R parkings at: Olympisch Stadion, 
Sloterdijk, Transferium ArenA and Zeeburg. 
From these car parks it is very easy to travel 
to the Grachtenfestival by public transport.

Boat information
If you are coming to the Prinsengracht 
Concert on Saturday 18 August by boat, 
please note that:
– Acces to the festival area is possible  
from 12 noon.
– Acces to the festival area is possible  
only from the Westertoren
– Acces to the festival area is only allowed 
for boats not longer than 6 meters.

In order to ensure  everyone’s safety,  
open fires on board, using gas bottles  
or Camping Gaz is strictly prohibited

Organisation Prinsengrachtconcert,  
Dienst Binnenwaterbeheer en Waterpolitie, 
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. 

Notice! It is dangerous and therefore 
prohibited to make fast on the quay in  
front of the Muziekgebouw aan ’t IJ. 

De nautische sector van Haven Amsterdam, 
Dienst Waterpolitie, KLPD.

Public Transport
Again this year it is possible to use the GVB  
public transport in Amsterdam for free to  
get from and to a concert by showing your 
Grachtenfestival tickets (from 2 hours before 
until 4 hours after the begin of any concert).  
It is not applicable to the GVB night buses.

The festival area in the city centre can  
be easily accessed with public transport:
– via Rozengracht and Raadhuisstraat:  
stop Westermarkt, tram 13, 14 and 17
– via Leidsestraat: stops Prinsengracht  
and Keizersgracht, tram 1, 2 and 5
– via Vijzelstraat: stop Keizersgracht-
Herengracht, tram 16, 24 and 25

If you are going to one of the concerts along 
the IJ banks, you can take the IJ-tram (line 26) 
and line 25 from Central Station to the Muziek-
gebouw aan ’t IJ. You can also take the Opstap- 
per every day (except on Sundays). Between 
7.30 am and 6.30 pm this shuttle bus runs 
from Central Station to City Hall/Muziekthea-
ter and back via Prinsengracht. The Opstapper 
leaves every 10 minutes from the Prins 
Hendrikplantsoen, in front of Central Station. 

The Festival Area in Overhoeks can be 
reached with the Buiksloterweg ferry. This 
ferry departs every six minutes behind the 
Central Station. Overhoeks is situated on het 
former Shell area, on the north side of ‘t IJ.

On the days of the Grachtenfestival Concerts 
in Noord ferries regularly sail between Muziek-
gebouw aan ‘t IJ, Café ‘t Sluisje and M-Lab.

You can also discover Amsterdam Noord  
by bike. 
Jantje’s bike rental, Toeristisch  
Informatie Punt (Tourist information),  
Nieuwendammerdijk 215
www.jantjesfietsverhuur.nl







Amsterdam krijgt Overhoeks, een nieuw stuk wereldstad op de zonnige noordoever van het IJ.
Een toplocatie om te wonen, te werken, te vertoeven met als boegbeelden: het nieuwe gebouw van het Filmmuseum en Toren 

Overhoeks. Daarnaast komt er een uitgestrekt Oeverpark voor iedereen, direct aan het water. Meer dan 2.000 appartementen 

en penthouses in elegante gebouwen en torens van wereldarchitecten, met uitzicht op de stad, het park en het IJ. Ruimte 

voor ondernemers in industrieel erfgoed en inspirerende nieuwbouw. En een historische entree, de lang vergeten Tolhuistuin 

die een culturele bestemming krijgt. Dat alles in hartje Amsterdam. Met uitzicht op de nimmer aflatende stroom boten en 

bootjes. Te midden van grootheden als Muziekgebouw aan het IJ, Bimhuis, Silodam, Post CS, de nieuwe Openbare Bibliotheek 

van Amsterdam, het NDSM-terrein. En deze zomer met een IJ-oever vol prachtige muziek van het Grachtenfestival dat haar 

10-jarig jubileum viert. U bent van harte welkom op Overhoeks. Kom eens kijken in ons Informatiecentrum.

uruimte voor ondernemen uindustrieel Erfgoeduuitzicht op het IJ uvernieuwd CS op komst

ulandelijk Noorduindustrieel verledenuWilhelmina Dok ucafé Ot en Sien
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19.00 uur 
Feestelijke opening
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

 

zondag 12ı8ı07

12.00 uur 
Pendeldienst Café ‘t Sluisje
Vertrekpunt Muziekgebouw 
aan ’t IJ
Retour Muziekgebouw  
aan ’t IJ 14.30 uur

13.00 uur – 23.00 uur
Het Pianokerkhof
Locatie Muziekgebouw  
aan ’t IJ

13.00 uur – ca. 16.00 uur
NJO Summer Academy 
2007 
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

13.00 uur 
Dirigent Werner Herbers 

14.00 uur 
Dirigent Paul Goodwin

15.00 uur    
Dirigent Alexandru Lascae

13.00 uur 
Python Saxofoonkwartet
Locatie ponton Café ’t 
Sluisje

13.00 uur 
Architectuurrondvaart IJ
Vertrekpunt Muziekgebouw 
aan ‘t IJ

13.00 uur 
Arnold Marinissen, slagwerk
Locatie Tolhuistuin

14.00 uur (ook 16.00 uur)
Lenneke Ruiten, sopraan 
Locatie Le Salon Rouge

14.00 – 15.00 uur 
Het Pianokerkhof
conservatoriumrecital
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

14.30 uur (ook 15.45 uur)
Monumentenwandeling 
Oud Nieuwendam
Vertrekpunt Café ‘t Sluisje

14.30 uur 
Pendeldienst Retour 
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Vertrekpunt ponton  
Café ‘t Sluisje

15.00 uur 
Miricioiu Masterclass
Locatie Felix Meritis

15.00 uur 
Architectuurrondvaart IJ
Vertrekpunt Muziekgebouw 
aan ‘t IJ

16.00 uur 
Duo Sax & Stix 
Locatie Tolhuistuin

15.45 uur (ook 14.30 uur)
Monumentenwandeling 
Oud Nieuwendam
Vertrekpunt Café ‘t Sluisje

16.00 uur (ook 14.00 uur)
Lenneke Ruiten, sopraan
Locatie Le Salon Rouge

19.00 uur 
Het Pianokerkhof
Yoram Ish-Hurwitz, piano
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

19.30 uur 
Miricioiu Masterclass
Locatie Felix Meritis

20.00 uur 
La Colombe  
Kamermuziektheater  
Locatie Centrale Bibliotheek

20.00 uur 
Architectuurrondvaart IJ
Vertrekpunt Muziekgebouw 
aan ‘t IJ

20.00 uur 
Shhh...it Happens! A New 
Breed Of Musical!
Locatie Panama

 

maandag 13ı8ı07

13.00 uur – 23.00 uur
Het Pianokerkhof
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

13.00 uur 
Westerkerkconcerten
Locatie Westerkerk 

14.00 – 15.00 uur 
Het Pianokerkhof
conservatoriumrecital 
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

14.00 uur 
Monumentenwandeling 
(Engels)
Vertrekpunt Felix Meritis

15.00 uur 
Miricioiu Masterclass
Locatie Felix Meritis

15.00 uur (ook 17.00 uur)
Trio Lumaka
Locatie KattenKabinet

19.00 uur 
Het Pianokerkhof
Kimball Huigens, piano
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

19.30 uur 
Miricioiu Masterclass
Locatie Felix Meritis

20.00 uur 
Shhh...it Happens! A New 
Breed Of Musical!
Locatie Panama

20.00 uur 
La Colombe  
Kamermuziektheater
Locatie Centrale Bibliotheek

20.00 uur 
Architectuurrondvaart IJ
Vertrekpunt Muziekgebouw 
aan ‘t IJ

 
dinsdag 14ı8ı07

11.00 uur 
Babymonumentenconcert
Caroline Erkelens, sopraan 
Anne Nydam-Koene, harp
Locatie Heren aan de Gracht

12.00 uur 
Peutermonumentenconcert
Caroline Erkelens, sopraan 
Anne Nydam-Koene, harp
Locatie Heren aan de Gracht

12.00 uur 
Carillonconcert
Locatie Westermarkt

13.00 uur – 23.00 uur
Het Pianokerkhof
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

13.00 uur 
Kindermonumentenconcert
Locatie Westerkerk 

14.00 uur 
Het Pianokerkhof
conservatoriumrecital
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

14.00 uur 
Monumentenwandeling
(Singel)
Vertrekpunt Felix Meritis

15.00 uur 
Miricioiu Masterclass
Locatie Felix Meritis

15.00 uur (ook 17.00 uur)
Van Dingstee Kwartet 
Locatie huis Marseille

19.00 uur 
Het Pianokerkhof
Pianoduo Martijn en  
Stefan Blaak
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

19.15 uur 
Inleiding op Siren Song 
door Jonathan Dove   
Locatie Muziekgebouw 
aan ‘t IJ

19.30 uur 
Miricioiu Masterclass
Locatie Felix Meritis

20.00 uur 
Siren Song 
Kamermuziektheater
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

20.00 uur 
Shhh...it Happens! A New 
Breed Of Musical!
Locatie Panama

20.00 uur 
Architectuurrondvaart IJ
Vertrekpunt Muziekgebouw 
aan ‘t IJ

21.30 uur 
Conservatorium Concours 
Lounge Concert
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

 

woensdag 15ı8ı07

11.00 uur 
Piet Hein Route
Nederlandse Folklore 
Dansgroepen,
Amsterdam Brass 
Locatie Panama

12.00 uur 
Piet Hein Route
Python Saxofoonkwartet
Locatie Appartementen-
complex Boston

13.00 uur – 23.00 uur
Het Pianokerkhof
Locatie Muziekgebouw  
aan ‘t IJ

zaterdag 11ı8ı07


