
Deze zomer gaat Sounds for freedom on tour! In
de noodopvanglocaties van Amsterdam geven wij
workshops voor vluchtelingkinderen, waarin zij een
aantal van onze liedjes leren, met aan het eind een
kleine presentatie voor hun ouders. 

Bij de OBA Amsterdam geven wij een groot
concert. Dit is een interactieve voorstelling waar
de liedjes in een verhaalvorm zijn verweven en
door een professionele zangeres en actrice
worden gezongen en gespeeld samen met een
band.

De kinderen uit de noodopvanglocaties worden
hiervoor, samen met Nederlandstalige kinderen,
uitgenodigd. De liedjes die zij in de workshop
leerden kunnen zij tijdens het concert meezingen. 

“Wij werken ook met musici die zelf als

vluchteling naar Nederland zijn gekomen. 

 

Met hen als rolmodel hopen wij de kinderen

te inspireren ook hun dromen na te

leven.''

Summer sounds on tour
M u z i e k  w o r k s h o p s  &  c o n c e r t e n  

v o o r  v l u c h t e l i n g e k i n d e r e n



In 2022 gaven wij workshops inIn 2022 gaven wij workshops in

het Holiday Inn en Savoy Hotel.het Holiday Inn en Savoy Hotel.

Bekijk hier de video:Bekijk hier de video:   

https://youtu.be/5tQ9UX5XPhUhttps://youtu.be/5tQ9UX5XPhU

De workshop

"Voorop staat dat kinderen
ervan genieten, lekker mee

kunnen swingen en de liedjes
‘cool’ vinden.' '

 
 
 

Voor de workshop in de opvanglocaties worden kinderen van 5 tot 12 jaar
uitgenodigd. Er wordt gezongen, gedanst, muziek gemaakt met kleine
instrumenten en vooral heel veel lol gemaakt! De kinderen leren liedjes die
wij speciaal voor deze doelgroep hebben gecomponeerd. We oefenen
vooral de refreinen omdat die makkelijk mee te zingen zijn en in één
workshop aan te leren. 

Samen met de activiteitenbegeleiding van de opvang maken we de
workshop ruim van te voren bekend zodat alle kinderen - die dat willen -
mee kunnen doen.

De workshop duurt 45 minuten
Aansluitend is er een presentatie
Ouders zijn van harte uitgenodigd
om te komen kijken
Wij zorgen voor iets lekkers
Er zijn geen kosten aan verbonden

Praktisch: 

“Woorden schieten te kort, zo mooi

was het. Ontzettend bedankt

voor dit mooie initiatief!”

 

- De Regenboog Groep Amsterdam

-

https://youtu.be/5tQ9UX5XPhU


Een van onze solisten is MireilleEen van onze solisten is Mireille

Bittar, een Syrische zangeres dieBittar, een Syrische zangeres die

studeerde in Damascus en aanstudeerde in Damascus en aan

het Conservatorium vanhet Conservatorium van

Amsterdam. Ze is oprichter enAmsterdam. Ze is oprichter en

artistiek leider van het Mozaïekartistiek leider van het Mozaïek

ensemble en trad op in veleensemble en trad op in vele

opera's en bekend van hetopera's en bekend van het

televisieprogramma 'We Wanttelevisieprogramma 'We Want

More':More':

https://www.youtube.com/watchhttps://www.youtube.com/watch

?v=vI3GK0adAVE?v=vI3GK0adAVE  

Zij treedt op samen met deZij treedt op samen met de

Syrische pianist Feras Khouri enSyrische pianist Feras Khouri en

percussionist Modar Salama.percussionist Modar Salama.     

Iedereen is welkom! 
Het concert is i.s.m. de OBA en MidzomerMokum in de eerste plaats
bedoeld als uitje voor vluchtelingkinderen uit de noodopvanglocaties,
zodat zij een leuke tijdsbesteding hebben in de zomervakantie en even
weg zijn van de opvang. Ook nieuwkomers die op dit moment met ons
muziek- en taalproject Free as a Songbird meedoen worden uitgenodigd
om naar het concert te komen. In de andere helft van het publiek vragen
wij Nederlandstalige kinderen uit aandachtswijken van Amsterdam en
kinderen uit rijkere gezinnen naar het concert te komen. Zo hopen wij dat
er mooie ontmoetingen ontstaan en een uitwisseling van (sub)culturen. 

Het concert is interactief, waarbij
de kinderen de hoofdrol spelen en
samen met de musici optreden. We
werken samen met Nederlandse,
Oekraïense en Syrische artiesten
om hen via dit project een podium
te bieden en zorgen voor variatie in
de muziekstijlen (pop, jazz,
wereldmuziek). 

het concert is gratis
inschrijving van te voren is nodig
(want er is beperkt plek)
wij zorgen voor busvervoer met
de Groengrijsbus
kinderen komen onder
begeleiding van hun ouders

Praktisch

https://www.youtube.com/watch?v=vI3GK0adAVE
https://www.youtube.com/watch?v=vI3GK0adAVE


Projectleiders Sascha Schaufeli enProjectleiders Sascha Schaufeli en

Tanya Akkerman organiseren samenTanya Akkerman organiseren samen

de workshops en concerten vande workshops en concerten van

Summer Sounds.Summer Sounds.   

Voor de noodopvanglocaties is TanyaVoor de noodopvanglocaties is Tanya

Akkerman het contactpersoon. Zij isAkkerman het contactpersoon. Zij is

Oekraïense en sinds vorig jaar inOekraïense en sinds vorig jaar in

Nederland. Daarom spreekt zij vooralNederland. Daarom spreekt zij vooral

Oekraïens en Engels.Oekraïens en Engels.     

Email:Email:

t.akkerman@soundsforfreedom.comt.akkerman@soundsforfreedom.com

Telefoon/WhatsApp:Telefoon/WhatsApp:

+380(66)0167048+380(66)0167048

+31652595240info@soundsforfreedom.com www.soundsforfreedom.com

Meedoen? 

Wij komen heel graag met onze muziekdocenten langs om een spetterende
workshop te geven! Daarin werken wij dan samen met de
activiteitenbegeleiding in de noodopvang om er samen een mooi moment
van te maken. 

De organisatie van de workshop doen wij natuurlijk, maar omdat de
activiteitenbegeleiding vooral contact heeft met de bewoners hopen wij dat
daarin hulp geboden kan worden in het bekendmaken van de workshops en
het bezoek aan het concert, zodat we zoveel mogelijk kinderen betrekken.

Er zullen kinderen zijn die alleen de workshop willen volgen en kinderen die
daarnaast graag naar het concert willen. Voor de laatste groep maken wij
een intekenlijst en zullen die van te voren laten invullen. Er is beperkt plaats
bij het concert (nader te bepalen), vandaar dat dit van te voren wordt
afgestemd en de kinderen die zich hebben opgegeven met de Groengrijsbus
worden opgehaald en terug gebracht. 

Workshops in juli of augustus
Datum en tijd in overleg 
Afhankelijk van het aantal
kinderen geven wij meerdere
groepen tegelijkertijd les
Max. 25 kinderen per groep
Wij zorgen voor iets lekkers
Presentatie voor ouders

Workshops

Sascha
Tanya

In augustus (data volgen)
Aantal kinderen dat meekan
stemmen wij van te voren af
Inschrijving van te voren is
noodzakelijk
Vervoer met de Groengrijsbus
Begeleiding: ouders en
vrijwilligers

Concert


