De Vereniging Vrienden van het Vondelpark:
streeft naar een heerlijk park voor alle gebruikers
praat met politici over de toekomst van het park
trekt aan de bel als dat nodig is
helpt met raad en daad bij het onderhoud
geeft financiële steun aan goede initiatieven
publiceert informatie over het Vondelpark
bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers
Wil jij ook Vriend van het Vondelpark worden? Ga dan nu naar
www.vriendenvanhetvondelpark.nl

Verenigingsnieuws
Nieuwbrief april weggevallen
Door persoonlijke omstandigheden is de
productie van de nieuwsbrief april niet
doorgegaan. Onze excuses hiervoor. De
late verzending van deze editie hangt daar
ook mee samen.

AT5 brengt tv-serie Ons
Vondelpark
De Amsterdamse locale televisiezender
AT5 start vanaf dinsdag 14 mei een
tiendelige serie die een beeld zal geven
van alles wat er achter de schermen
gebeurt om het park in goede staat te
houden. Ook gewone bezoekers komen
uitgebreid aan bod. Tijdens de uitzending
over koninginnedag zal aandacht worden
besteed aan de VVVP en zal voorzitter
Muriel Stibbe een VondelparkkabouterAward uitreiken. De uitzendingen zijn
iedere dinsdagavond om 19:30 uur.

Word Vriend van het Vondelpark
Particulieren
Vriend worden van de Vereniging Vrienden
van het Vondelpark kost slechts € 15,- per
jaar. Ga naar
www.vriendenvanhetvondelpark.nl om je
aan te melden.

Activiteitenkalender
Vrijdag 3 mei

Vondelbunker biedt Intelligente
Techno uit Detroit
Interessant concert van de Amerikaanse formatie Mechanism
brengt techno ten gehore waarvan kenners menen dat die
intelligenter is dan gemiddeld vanwege de verhaallijnen die
worden uitgesponnen. Technomuzikanten uit Detroit (de stad
die algemeen wordt gezoen als de geboortestad van de
muziekstijl Techno, staan bekend om het gebruik van
acoustische synthesizers en drummachines. Aanvang 20:00.
Toegang gratis maar een donatie is zeer welkom
Vondelpark 8 (In de brug)
Zondag 5 mei

Alternatief muziekfestival SOTU pakt
groot uit
Opening van het vijf-daagse SOTU-festival waarbij negentig
acts met alternatieve en onafhankelijke muziek worden
getoond op drie locaties in en om het Vondelpark. Met
bijdragen van onder meer PQ, Chocolat Billy en onze eigen
oscar Jan Hoogland. De muziekgenres lopen uiteen van noise,
indie rock en psychedelia tot bass music improv jazz en
underground dance.
OCCII, Vondelbunker en OT 301
Kijk op de website voor agenda’s, tijden en locaties en

Kijk op de website voor agenda’s, tijden en locaties en
toegangsprijzen
Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam
Tel. 020-6717778
Maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei

Opfriscursus paardrijden in één
week
Trainingsweek om voor de zomermaanden de rijkunst bij te
spijkeren. Deelnemers krijgen op een vast paard in een kleine
groep dagelijks les onder leiding van Maaike Voit.en Justus
Valk. Deze opfriscurus is bedoeld voor (half)gevorderden. De
laatste dag wordt afgesloten met een evaluatie tijdens een
gezellige lunch. Kosten p.p.: € 135,Meer info: elsbeth@dehollandschemanege.nl
Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
1054 GT Amsterdam
020 618 0942
Donderdag 9 mei

Groot Melkhuis opent deuren voor
pinkterontbijt
Het Groot Melkhuis opent haar deuren ook op Hemelvaartsdag
vanaf 10:00 uur. Ideaal voor dauwtrappers en andere lieden
die deze nationale feestdag in het Vondelpark willen beginnen.
Bij mooi weer is het terras ongeevenaard!
Vondelpark 2A 1071 AA Amsterdam
020 612 9674
Zondag 12 mei

Sopraan zingt Purcell voor alle
moeders
Intiem zondagochtendconcert met de Duitse sopraan Dorothee
Mields (1971) die op deze Moederdag stukken zingt van Henry
Purcell, de beroemdste Britse componist van de zeventiende
eeuw. Mields wordt ondersteund door het gerenommeerde
barokensemble Lautten Compagney, dat ook een paar
wondermooie instrumentale werken van Purcell laat horen. Met
haar speciale timbre, helderheid en flexibiliteit geldt Dorothee

haar speciale timbre, helderheid en flexibiliteit geldt Dorothee
Mields als een van de vooraanstaande sopranen in de oudemuziekwereld. Aanvang 10:00 uur.
Concertgebouw
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
Donderdag 16 mei

Psycholoog belooft meer geld met
leuker werk
Arbeids- en organisatiepsychologe Simone van Vuure (1971)
geeft optimistische loopbaanadviezen in groeps en individuele
gesprekken. Ze zou een inspirerende stijl hanteren met humor
en vrijmoedige openheid die handvatten biedt voor meer
plezier en bezieling op de werkvloer. De bijeenkomsten in De
Roos zijn een opmaat naar een loopbaanadvies. Aanvang:
09:00 uur.
Centrum de RoosP.C. Hooftstraat 183,
Tel: 020 - 689 00 81
Hele maand

Lekker compleet aspergemenu in
Vondeltuin
Nu de winter eindelijk voorbij is begint het aspergeseizoen en
natuurlijk laat de horeca in het Vondelpark dit betrekkelijk
kortdurende culinaire hoogtepunt niet ongemerkt voorbij gaan.
Zo heeft de vondeltuin deze (en waarschijnlijk ook volgende
maand een voordelig aspergemenu op de kaart geplaatst,
compleet met krieltjes, beenham en hollandaisesaus Prijs: €
13,50. De Vondeltuin is een groot terras gelegen in het meest
zuidelijk puntje van het Vondelpark, vlakbij de ingang aan de
Amstelveenseweg www.vondeltuin.nl
Vondelpark 7
1075 VR Amsterdam
Zondag 19 mei

Pinksterdisco brengt Volt onder
hoogspanning
Groot pinksterfeest door DansPaleis Van Kooten i.s.m.
TOBACCO Theater Amsterdam zet het Vondelpark
Openluchttheater op stelten. Het sterrenteam wordt gevormd
door Kasper van Kooten met zijn live-band, soul-zangeres
Caro Dest en DJ Le Poole. Zij nemen de bezoekers vijf uur

Caro Dest en DJ Le Poole. Zij nemen de bezoekers vijf uur
lang mee op een Fantastic Voyage, een reis langs de hitlijsten
van de meest dansbare periode uit de muziekgeschiedenis: de
jaren '80, met hier en daar een knipoog naar de 70's en 90's.
Van 13.00-18.00 uur. Toegang gratis. Voor meer info zie:
www.openluchttheater.nl
Woensdag 22 mei

Dieptebomb houdt luisteraar in
blastzone
Formatie van drie popmuziekstudenten van het conservatorium
treedt deze avond na vier jaar studeren voor de laatste keer op
als schoolbandje. Dieptbomb’s muziek wordt omschreven als
‘dancefloor darkness en new waves’ Wat dat preceis behelst
weten zelf kenners niet maar het belooft een heftifge avond te
worden want het trio voorspelt een heuse explosie “but you
don’t want to be out of the blastzone.” Aanvang: 20:00 uur,
Toegang: € 5,Broedplaats OT 301
Overtoom 301
1054 HW Amsterdam
Donderdag 23 mei

Econoom duidt videokunst in lezing
Stedelijk
Lezing van financieel geograaf prof. dr. Ewald Engelen die
door zijn veelvuldige optreden in de media is uitgegroeid tot
een bekende opinionleader. Ditmaal relateert de hoogleraar
zijn vakgebied aan ‘Communitas’, de belangrijkste videoinstallaties van beeldend kunstenaar Aernout Mik die tot 25
augustus worden tentoongesteld. Het stedelijk beoogt hiermee
een bredere interpretatie van Miks Oeuvre. Locatie: Teijin
Auditorium. Voertaal: Nederlands Toegang: entreeprijs
Stedelijk Museum + 2,50 euro
Reserveren: noodzakelijk. Stuur een email naar
reservations@stedelijk.nl met uw naam, email-adres,
telefoonnummer en de datum waarop het programma
plaatsvindt
Zaterdag 25 mei

Necksnapping Snares tijdens
SFFRMKRS-dansfeest Theehuis
Volgens de organisatie van dit dance-feest zijn alle juiste

Volgens de organisatie van dit dance-feest zijn alle juiste
basiselementen aanwezig voor heuse dansvloerextases omdat
de housetracks op dit feest de goede ‘sound & feel hebben
vanwege pompende beats en necksnapping snares. Dus hier
geen zielloze, kille en schreeuwende hitlijstsound maar
warmere stijlen uit ondermeer Berlijn, Londen en Parijs.
Voorafgaand is er een lekkere BBQ met goede cocktails.
Aanvang 19:00 uur.
't Blauwe Theehuis Vondelpark 5, 1071 AA Amsterdam
020 662 0254
Vrijdag 31 mei

Sandra van Nieuwland zingt platinacollectie in Holland-Casino
Optreden van Nederlandse zangeres tijdens het Friday Night
Out-programma van Holland Casino Amsterdam. Van
Nieuwland is bekend van haar deelname aan het derde
seizoen van het televisieprogramma ‘The Voice of Holland’.
Hoewel ze de talentenjacht niet won, heeft ze sindsdien een
zeer succesvolle carriere met diverse nummer 1 hits in de Top
40, waaronder het nummer ‘More’ waarvoor ze dubbel-platina
ontving. Aanvang 20:00. Entrée: €15 (inclusief €10 speelgeld).
Minimum leeftijd is 18 jaar en een geldig identificatiebewijs is
verplicht. Dresscode: stijlvol en verzorgd.

Lente
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels in mijn raamkozijn.
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In 't boschje opgaat en zijn reis begint.
Hij dwaald' over de bruggen, op den wal
Van 't water, langzaam gaande, overal
Als 'n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid om de avondrust.
Fragment uit Mei van Herman Gorter

Giften
De Vereniging Vrienden van het Vondelpark is door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom zijn giften aan de Vereniging Vrienden van
het Vondelpark aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Kijk voor volledige informatie op
www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/particulier/giften.
Vrienden van het Vondelpark
Postbus 76809
1070 KC Amsterdam
Triodos Bank rek.nr. 19.83.56.056
Colofon
Tekst: Olaf Paulus van Pauwvliet
Vormgeving: Kaz Alting, www.grasveld.net
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Afmelden

