Persbericht, 13 september 2018
5 jaar Splendor
Feest op het Amsterdamse Uilenburgereiland
21, 22 & 23 september 2018 Botenparade, Openluchtconcert, Huiskamerconcerten
Botenparade, openluchtconcert en huiskamerconcerten, uitgevoerd door topmusici. Op 21, 22 en 23
september 2018 viert Splendor haar vijfjarig bestaan. De groep van 50 muzikanten, ondersteund door bijna
1200 leden en 50.000 bezoekers, is in deze vijf jaar uitgegroeid tot een uniek fenomeen in de wereld van de
muziek. Inmiddels slaat het Splendorvirus zelfs over naar andere steden, zoals Rotterdam en Vancouver.
Toen de oprichters van Splendor destijds het badhuis op het Uilenburgereiland een nieuwe toekomst gaven
was het uitdrukkelijk ook de bedoeling iets unieks voor de buurt te betekenen. Een muziekwerkplaats en
onafhankelijk podium waar het experiment centraal staat, gedragen door musici die zich op een bepaalde
manier verwant voelen en door vrienden om hen heen. Splendor ging en gaat dwars door alle muzikale
genres heen. Het is een collectief van alle generaties die elkaar inspireren, met elkaar delen en talent laten
bloeien. Mede daarom kreeg het in 2015 de Amsterdamprijs voor de Kunst.

Programma
Vrijdag 21 september varen ruim 20 topmusici op 7 boten in een parade van miniconcerten rond
het Uilenburgereiland. Het publiek luistert vanaf kades en bruggen naar o.a. jazz meets tango met toppers
Michael Moore en Santiago Cimadevilla, unplugged popmuziek van Ciao Lucifer door Marnix Dorrestein en
Willem Wits, intieme strijkersmuziek, stralende koperblazers en nog veel meer.
Zaterdagavond 22 september komen alle stijlen van Splendor aan bod in een spetterend openluchtconcert
op het oude terrein van Dienst Publieke Werken. Meer dan 50 musici spelen en zingen vanaf twee
buitenpodia, het publiek zit en staat eromheen en de bar is geopend. Op het programma o.a. een vergeten
juweel uit de geschiedenis van de barokopera, de zomerfestivalhit ‘Dolly Parton’ en een
eigenzinnige cocktail van countrymuziek en Burt Bacharach, maar ook klassieke kamermuziek, een popband
met blokfluiten en Franse Chansons.
Op de laatste dag, zondag 23 september, komen de Splendormuzikanten bij buurtbewoners op bezoek. De
smederij van Archie B.V. verandert in een concertzaal waar Bart de Vrees (slagwerk) en Wilbert Bulsink
(toetsen) speciaal voor deze plek geschreven stukken uitvoeren. In een huiskamer 100 meter verderop
storten zangeres Nora Fischer en pianist Tony Roe zich op muziek van Ravel, Bartok en Weill in eigen
nieuwe interpretaties. Duo Maarten Ornstein en Mike Fentross laten jazz, oude muziek en de
Arabische klankwereld samenkomen op de Oudeschans 69A terwijl op nummer 25E jazzpianist Mike Del
Ferro eigen composities én evergreens speelt. Allemaal samenwerkingen die in Splendor rond het
koffieapparaat zijn ontstaan.

Over Splendor
Een intiem muzikaal laboratorium, waar alles kan en niets moet. Een plek om samen te spelen, om ideeën
te laten botsen én bloeien en het experiment aan te gaan. Met musici uit alle hoeken en gaten van de
muziekwereld en hun gretige publiek. Splendor kan niet bestaan zonder het leukste onderdeel van het
succes: de nauwe band met de Splendorleden. De vijftig musici spelen jaarlijks allemaal hun ledenconcert
en als Splendorlid (€100,- per jaar) mag je gratis naar die vijftig concerten toe.
Splendor wordt mede ondersteund door de Stichting Marti-Keuning Eckhardt, de Van Bijleveltstichting en
Bergh Stoop & Sanders. Het Vijf-jarig feest kan worden georganiseerd dankzij steun van het AFK, het Prins
Bernhard Cultuurfonds, het Kersjes Fonds, P.W. Janssen's Friesche Stichting en SENA.
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