
APRILFEESTENAPRILFEESTEN
nieuwmarkt 21 t/m 27 april 2022

club de ville   cantina mobilé  la molina  zweefmolen de zwerver

donderdag 211 april

 kinderen   club de ville

  15.00  de grote poepkookboekshow 4+

Dit keer is Het Grote Poepkookboek weer de officieuze opening van 
de Aprilfeesten. Dus we laten het nog lekkerder stinken! Jullie mogen 
remspoorpannenkoeken bakken, een rottetandentoetje in elkaar 
zetten, poepvingers uitdelen aan mensen met smetvrees en met ori
ginele Amsterdamse meeuwenflatsen smijten! Tevens de wereld
première van het nog grotere nieuwe Grote Poepkookboek. Jakkes!

 jonge talenten   club de ville

  17.30    sil rijsenbrij

Sil Rijsenbrij combineert als wederhelft van Beige Boys creativiteit 
met techniek. Hij drumt, programmeert, produceert, en maakt zelfs 
zijn eigen videoclips. Get ready voor een groovy eenmansband!

  18.10  slootwater

Van Michael Sembello tot Queen. Een vrolijke mix van pop, funk en 
rocknummers!

 hoofdprogramma   club de ville

  20.00  cheerfull fruitflies

Ouderwets gezellig swingende jazzliedjes met een vette knipoog naar 
de traditie van Hotclub de France en de zigeunerjazz van Django Rein
hardt. De vijfkoppige band bedient zich van een instrumenta rium 
dat bestaat uit contrabas, snaredrum (bespeeld met kwasten), twee 
akoestische gitaren en zang.

  21:45  saruman

Saruman, also known as Saruman the White was the first of the order 
of Istari (wizards), who came to Middleearth as Emissaries of the 
Valar in the Third Age. He also was the leader of the Wizards and of 
the White Council that opposed Sauron...
avondvullend sfeerbeheer door onze dj

  vrijdag 22 april

 kinderen   club de ville

  15.00 - -juffrouw knoei voorleestheater 4+

Juffrouw Knoei is per ongeluk klimaatneutraal... want afwassen doet ze 
in de regen, ze kweekt haar eigen paddenstoelen en tegelijkertijd redt 
ze daarmee ook nog eens de kikkervisjes! Kinderen kijken en luisteren 
naar de knotsgekke capriolen van Juffrouw Knoei. Daarna probe ren 
ze haar na te doen en zelfs te overtreffen met maffe spelletjes. Ook dit 
jaar weer met het hilarische snottebellenblazen en hotseklotsen!

 buiten

  15.00  spoedcursus panna 6+ 

Iedere over zijn eigen benen struikelende antivoetballer krijgt de 
sublieme panna zo onder de knie! Dit keer onder de bezielende lei
ding van een persoonlijkheid van heb ik jou daar uit Osdorp! Maar 
liefst drie keer kun je dit keer meedoen. De struikelfinale om de Jopie 
de Verlosser Cup is op dinsdag 26 april! De onzichtbare scouts zijn 
dit keer van FC Amsterdam!

  15.00-16.30  stadshart top - jongeren-keurmerk 
8-12

We gaan een keurmerk creëren voor de buurt. We vangen de visie, 
wensen en ideeën van jongeren in een pakkend logo en nomineren 
talent volle ondernemers, starters, organisaties, personen, plekken en 
ruimtes, die goed bezig zijn voor jongeren! Zie voor meer informatie 
over de Stadshart Top de achterzijde van deze programmafolder.

 jonge talenten   club de ville

  17:30 brood van gister

Jonge rockband vanuit de Popschool Amsterdam. Een trip down 
 memory lane, met muziek die zij zelf beschrijven als ‘pre2000’.

  18:10  cecile’s band

Een pop/funk mix met studenten van het Junior Jazz College. Lief
hebbers van blaasinstrumenten opgelet!

 hoofdprogramma   club de ville

  20:00 relax headman

Garagepunk band met invloeden van de sixties en westcoast, nei
gend naar melodieuze punk. Gitaren, sambaballen, een snare drum 
en een nostalgische echo op de microfoons.

  21:15    soultrash

Hiphopformatie uit Amsterdam Zuidoost en winnaar van de Grote 
Prijs van Nederland 2016. Tikkeltje experimenteel, bijzonder creatief, 
energiek en vooral snoeihard.

  22:30 t-99

Door de wol geverfd alternatief rootsrocktrio met ruim twintig jaar 
ervaring. Eclectische mix rock & roll, blues, country, surf en soul die 
uitsluitend kan worden omschreven als ‘de T99 sound’.
avondvullend sfeerbeheer door onze dj

 
zaterdag 23 april

boerenmarkt
vanaf de vroege ochtend delen wij vandaag de nieuwmarkt 

met de wekelijkse boerenmarkt.

  12.00-14.00  stadshart top - initiatievenmarkt

Onze buurt kent een rijkdom aan inspirerende initiatieven voor cultuur, 
groen, leefbaarheid, verbinding en meer. Bij de initiatievenmarkt 
maak je kennis met al dat moois, de mensen erachter en wat zij nog 
zoeken voor het succes van hun initiatief. Zie voor meer informatie 
over de Stadshart Top de achterzijde van deze programmafolder.

  13.00-14.30    stadshart top - smart kids lab 
8-12

Hoe schoon is de LUCHT die je inademt? Waarom is zwemWATER 
geen drinkwater? Zitten er veel of weinig microben in de GROND? 
En wat betekent dat? Ontdek hoe gezond jouw buurt is en wat je zelf 
kan doen om hem te verbeteren. HOE WERKT HET? Kies wat je wilt 
gaan onderzoeken, MAAK EEN METER en ga aan de slag. Zie voor 
meer informatie over de Stadshart Top de achterzijde van deze pro
grammafolder.

 kinderen   club de ville

  13.00  beeldroman 
2-12  

Doorlopende workshop voor iedereen die altijd al een stripheld, een 
verwend prinsesje, sukkelige stoere piraat of tropisch huisdier heeft 
willen zijn. Kom lekker langs en laat je met vrienden en vriendinnen 
verkleden en schminken en fotograferen in een knotsgek decor! 
Dan printen we je ook nog lekker uit!

 jonge talenten   club de ville

  17:30 firekings

Energieke jonge band. Explosieve mix van Nirvana, The Clash en 
 Manesquin!

  18:10  the white shirts

Groovy indie rock, gebaseerd op bands als Red Hot Chili Peppers en 
Steve Lacy.

 hoofdprogramma   club de ville

  19:00  leadbeaters

Trio op onder meer gitaar, banjo en contrabas met een ruwe mixed
grill aan stijlen; folk, traditional, oldtime en blues met een flinke  dosis 
rock & roll. Vermoedelijk met één of meerdere gast muzikanten.

  20:30  eva serena

Sereen maar gemeen goede popliedjes. Dansbare beats met melan
cholische en warme zelfgemaakte hifi synthetische klanken. Indruk
wekkende onewoman show, zowel mellow als catchy.

  22:00  prof nomad david bowie show

Prof Nomad presenteert een muzikaal totaalspektakel rond de on
gelooflijke Edgar Koelemeijer die op een onwaarschijnlijke manier 
Bowie vertolkt. Met een keur aan topmuzikanten van onder meer 
Blöf, The Scene en Wild Romance.
avondvullend sfeerbeheer door onze dj

vervolg vrijdag 2222 april vervolg zaterdag 2323 april

voor en door de buurt               
Geniet na twee jaar pandemie eindelijk weer van onze levende mu
ziek, het buurtontbijt, de kinderkoningwillemdagtafels, en alle vro
lijke buurtgenoten. 

elke consumptie telt! 
De Aprilfeesten krijgen geen subsidie en betalen alles zelf. Alleen door 
jouw bijdrage is dit mogelijk, dus wees sportief en koop je bier hier! 

nog geen aprilfeestenbeker? 
Koop er één voor € 2, of kom langs tijdens happy hour tussen 4 en 
5, dan is ie gratis. Waardevast, handig voor de tandenborstel en bo
vendien bestrijd je de afvalhoop. Meer informatie over de Aprilfees
ten vind je op onze website en op sociale media.

hartelijke groet  
Koen  Clara  Bram  Madje  Agniet  Tjalle  Tomas  Mariëlle  
Storm  Willem  Hector  Flip  Twan  Sander  Astrid  Koentje 

de grote poepkookboekshow  sil rijsenbrij  slootwater  cheerfull fruitflies 
 saruman  juffrouw knoei voorleestheater  spoedcursus panna 

toernooi en finale  grooote stadshart top met jongeren-keurmerk  
initiatievenmarkt en smart kids lab  brood van gister  cecile’s band  
relax headman  soultrash  t-99  boerenmarkt  beeldroman  firekings 

 the white shirts  leadbeaters  eva serena  prof nomad david bowie 
show  buurtontbijt  schilderijstreken  kroegkoren concours  onder 
ons  mug  arthur ebeling  rex  stinksokkenpoppentheater  17th april 

 zanggroep welmoed  isis & karijn  doelgroep  blues  stomps & rags 
met jetse de jong  dissect the stage  the strafe  de stokers  gene gene  
baby’s berserk  tweedehands spullen verkoop  spelletjes uit de oude doos 

 hotsy totsies en elke dag is er avondvullend sfeerbeheer van onze zeer 
bedreven dj’s 

informatie en reserveringen 06 42 99 00 05 of vanaf 21 april bij de informatiewagen op de nieuwmarkt 

aprilfeestenaprilfeesten
nieuwmarkt   21 t/m 27 april 2022

amsterdam



vervolg zondag 2424 april

 hoofdprogramma   club de ville

  20:00  arthur ebeling

Gitarist en Mr. Nieuwmarkt Arthur Ebeling is wat ouder geworden 
en speelt iets minder hard, maar niet minder swingend dan voor
heen. Prachtige eigen nummers en ook wat eigenaardige covers met 
Peter Wassenaar op contrabas en Harm van Sleen op steelgitaar. 
Country, blues, jazz en een prachtige driestemmige zang.

  22:00 rex

Amsterdamse postpunk rock en bluesband met een geheel eigen 
repertoire. Smachtend en duister met songteksten die je terug
voeren naar verloren liefdes en vergeten wilde nachten.
avondvullend sfeerbeheer door onze dj

 
maandag 25 april

 club de ville
  14.00  tour de chant 

Vier solisten van het Ouderen Songfestival op tournee, begeleid door 
pianist Kees van Zantwijk. Een samenwerking van de Aprilfeesten 
en Amsta woonzorgcentrum De Flesseman.

 kinderen   club de ville

  15.00  stinksokkenpoppentheater 3+  

Maak je eigen stinksokpop en je eigen stinksokkenpoppentheater 
en speel daarna de hele Aprilfeesten plat! Met een lyrischlicht
gevendestiekemestinkscheetjeslatendesokkenpoppenmaakster!

 jonge talenten   club de ville

  17.30  17th april

Maandag 25 april speelt de jonge band ‘17th April’. Goede vrienden 
die het podium betreden met zowel covers als eigen reportoire.

  18.10  zanggroep welmoed, isis & karijn

Driestemmige zanggroep begeleid op piano met een frisse mix van 
soul, R&B en pop.

 hoofdprogramma   club de ville

  20:00  doelgroep

Soulful Americana van o.m. The Band, Bob Dylan, en Loudon Wain
wright III. Indringend maar subtiel met als rode draad de onvoor
spel bare consequenties van de weerbarstige mix van alcohol en 
liefde.

  21:30 blues, stomps & rags

Achtkoppige band rond Jetse de Jong die besloot om piano te gaan 
 spelen nadat hij Fats Domino had gehoord. In Blues, Stomps & Rags 
bezweert Jetse met dampende secondline grooves en rokende 
blueslicks zijn klavier. Zijn levenslange obsessie voor blues, jazz en 
gospel komt naar voren in zowel zijn eigen werk als odes aan Dr. 
John, Ray Charles en Billy Preston.
avondvullend sfeerbeheer door onze dj

dinsdag 26 april

 kinderen   club de ville

  13.00 beeldroman 
2-12

Doorlopende workshop voor iedereen die altijd al een stripheld, een 
verwend prinsesje, sukkelige stoere piraat of tropisch huisdier 
heeft willen zijn. Kom lekker langs en laat je met vrienden en vrien
dinnen verkleden en schminken en fotograferen in een knotsgek 
decor! Dan printen we je ook nog lekker uit!

 buiten

  15.00  finale spoedcursus panna  6+  

Iedere over zijn eigen benen struikelende antivoetballer heeft de 
afgelopen dagen de kans gekregen om een sublieme panna onder 
de knie te krijgen en zich in de schijnwerpers te spelen. Vandaag is 
het dan zover en wordt de struikelfinale om de Jopie de Verlosser 
Cup gespeeld.

 jonge talenten   club de ville

  17.30  dissect the stage

Dissect the Stage is een Amsterdamse k*tband met gezellige altrock!

  18.10  the strafe

De muzikale klik tussen deze jonge bandleden gaat terug naar de 
 basisschool. Een wervelend optreden met stevige covers van de 
 allerbeste rockmuziek!

 hoofdprogramma   club de ville

  20:00  de stokers

Manisch en melancholisch swingende circuspunk, polka en ska met 
dampende smartlappen, klezmer, hoempa en balkan met banjo, 
drumkoffer, contra bas, accordeon, veel toeters en bellen en een  
zingende zaag.

  22:00  gene gene

Van punk tot jazz, disco tot dub. Gene Gene maakt een eclectische 
mix van dansbare geluiden; geschikt voor zowel liefhebbers van 
Indie pop als voor doodgewone feestgangers. De show gaat gepaard 
met een aanstekelijke visuele ervaring, door opvallende kostuums 
en beat driven visuals. De band speelde oktober 2021 hun eerste 
show in een uitverkocht Cinetol.

  23:30    baby’s berserk

Nederlands Canadese band, geïnspireerd door 90’s rave cassettes 
en no wave. Een nieuwe benadering van underground rave en 90’s 
housemuziek. De dansbare postpunk van Baby’s Berserk transpor
teert je naar wazige herinneringen van nachtelijke dansvloeren 
door middel van spacey analoge synths en basgedreven grooves.
avondvullend sfeerbeheer door onze dj

 

koningsdag

 kinderen   buiten

  11.00  tweedehands spullen verkoop

Speciaal en alleen voor de kinderen. Kijken is kopen! Tafels dienen 
vooraf gereserveerd te worden bij de informatiewagen en vergeet 
vooral niet om na afloop je rommel op te ruimen.

  13.00  spelletjes uit de oude doos AL

Voor de kinderen en iedereen die zich nog kind voelt; lekker 
doorzakkenlopen, aardappelpoepen, de kolereestaffete, Colom
biaans ver schieten en touwtje trekken. Met Boy Tjoongejonge
jonge!

 club de ville

  18:00  hotsy totsies

Vijfmansformatie met een blazer, gitaar, bas, drums, piano en 
een bijzonder repertoire van swingjazz uit de 30er en 40er jaren 
en bij voorbaat een onvergetelijke uitsmijter van de Aprilfeesten 
2022.

deel je dromen voor het  
stadshart van amsterdam!
Onderzoeksinstelling Waag organiseert op 21, 22 en 23 april de 
manifestatie Grooote Stadshart Top. Deze dagen draaien om ont  
moeting, creativiteit en daadkracht voor de Wallen en Nieuwmarkt
buurt. Kom eten, plannen maken en film kijken. Maak kennis met 
elkaar en elkaars dromen. Samen gaan we denken én doen – ieder
een is van harte welkom! Drie programmaonderdelen van de 
Stadshart Top vinden plaats in de Club de Ville op de Aprilfeesten. 
Vrijdag 22 april vanaf 15.00 is er het ‘Jongeren Keurmerk’ (8 tot 10 
jaar), zater dag 22 april vanaf 12.00 de ‘Initiatievenmarkt’ en vanaf 
13.00 ‘Smart Kids Lab’ (8 tot 12 jaar). Meer informatie over deze 
programma’s is elders in deze folder te vinden onder de betreffende 
datum.

zondag 24 april

 buiten

  11.00 buurtontbijt

Gezellig peuzelen met de buurt op het plein. Dit jaar voor het eerst 
met als speciale gasten de originele Amsterdamse Klimaatpipi’s die 
komen vertellen over hun inspirerende en vrolijk makende Amster
damse Voedselbosplan! Reserveren (bij de informatiewagen) is 
strikt noodzakelijk! Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Club 
de Ville. Deelname € 10, pp, ouderen € 5, en  kinderen tot 12 jaar 
gratis.

 kinderen   buiten

  13.00  schilderijstreken 2-12  
Ja hoor, jullie mogen weer lekker met verf kwakken en je uitleven op 
het witte doek. Voor iedereen die onbewust spontaan zijn eigen  
hachje kwijt wil op een schilderij, als nobele ridders in de Kunsten!  
Verlegen, stoer, breekbaar, briljant, stevig, poëtisch, spontaan, 
piete peuterig of gigantisch, maar altijd in kleur en zeer expressief! 
Jullie schilderijsteekschilderijen zullen later vast te zien zijn in het 
Stedelijk Museum!

 club de ville

  13:00 kroegkoren concours

De hele middag met z’n allen uit volle borst zingen, drinken en eerste 
prijzen voor iedereen... Maar alleen het allerbeste kroegkoor gaat 
naar huis met de bokaal. Wederom met een brede deskundige jury, 
bestaande uit voorzitter en concoursdirecteur Thomas van Luyn, 
koorleider Guido Marchena en kroegeigenaar Ruud van der Möhlen. 
Trio En Vrac zorgt telkens voor de muzikale bruggetjes tussen de 
deelnemende koren.

 buiten

  15.00  spoedcursus panna 6+  

Iedere over zijn eigen benen struikelende antivoetballer krijgt de 
sublieme panna zo onder de knie! Dit keer onder de bezielende lei
ding van een persoonlijkheid van heb ik jou daar uit Osdorp! Maar 
liefst drie keer kun je dit keer meedoen. De struikelfinale om de Jopie 
de Verlosser Cup is op dinsdag 26 april! De onzichtbare scouts zijn 
dit keer van FC Amsterdam!

 jonge talenten   club de ville

  17:30  onder ons

Superpositieve, kleurijke vibes. Swingt en rockt de pan uit!

  18:10    mug

Vernoemd naar de Haarlemse geuzennaam ‘muggen’. Diverse mix van 
vroege rock ’n roll, 70’s funk en popmuziek van nu.

informatie en reserveringen  
06 42 99 00 05 
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