1 - 6 april |4 - 6 mei | 1 - 3 juni 2022

Gratis toegang
> Geniet van een mix van muziekstijlen
> Ontmoet buurtgenoten
> Maak kennis met het gebouw
Locatie Nieuw-West
Louis Bouwmeesterstraat 214

Meld je aan via
aslanmuziek.nl/buurtconcerten

Aslan Muziekcentrum 25 jaar!
Aslan Muziekcentrum viert dit jubileum met een serie Buurtconcerten
speciaal voor buurtbewoners van Nieuw-West.
Vanaf april tot en met juni organiseren we elke eerste woensdag
van de maand een lunchconcert en elke eerste vrijdag van de maand
een avondconcert.
Geniet van een mix van muziekstijlen en instrumenten,
ontmoet andere buurtgenoten en maak kennis met het gebouw.

Agenda buurtconcerten
1 april | 20:00-21:45 | Santo Remedio Trio

Een concert van Santo Remedio neemt je mee op reis van de groene valleien van
het noordelijke Andesgebergte, naar de prachtige Peruaanse kusten, de hoge
vlaktes van het hete Argentijnse noorden en de Chileense steden.

6 april | 13:00-13:30 | Jelena Popović - piano

Jelena Popović serveert een Europese lunch met Italiaanse, Franse, Zwitserse,
Baskische en Servische ingrediënten. Op het ‘menu’ staat muziek van de
Venetiaanse componist Baldassare Gallupi en de Fransman Maurice Ravel.

4 mei | 13:00-13:30 | Eva Aukes – gitaar

Geniet van een lunchconcert met Eva Aukes. Deze veelzijdig gitariste heeft
een voorliefde voor het overbrengen van het verhaal in de muziek, in
welke vorm dan ook.

6 mei 20:00-21:45 | Kadim Trio

Drie fantastische muzikanten nemen het publiek dit keer
mee op reis door de wereld van de mooiste muziek uit
Mesopotamië en Anatolië.

1 juni 13:00-13:30 | Giuseppe Doronzo – saxofoon

Met zijn bariton-sax probeert saxofonist Giuseppe Doronzo een muzikale taal te
vinden waarin plaats is voor hedendaags klassieke muziek, jazzimprovisatie en
Ottomaanse muziek.

3 juni 20:00-21:45 | Roman Ensemble & Orient Connection
Dit concert wordt een verjaardag vol nostalgische klanken en opzwepende ritmes
uit de Balkan, de gebieden rond de Zwarte Zee en het Midden Oosten. Vier je met
ons mee?

Aanmelden via aslanmuziek.nl/buurtconcerten

