Derde keer Festival de Pijp
Optredens door onder andere Mick Harren en Wesley Bronkhorst
Na de eerste twee succesvolle jaren gaat
het Festival de Pijp alweer haar derde
editie beleven en wordt
daarmee een echte traditie
in de Pijp. Ook dit jaar is
het weer een feest voor en
door de buurt, dat wordt
mogelijk gemaakt door de
lokale ondernemers van
misschien wel de gezelligste wijk van Amsterdam.
Naast optredens van de
beste zangschool van Nederland, Babette Labeij Music Academy en een optreden van een twintigkoppig Hazeskoor zijn we zeer trots dat
ook nu weer enkele vooraanstaande
Nederlandse artiesten, waaronder Mick
Harren en Wesley Bronkhorst, geheel
belangeloos hun medewerking verlenen. Hiermee hopen we ook dit jaar
weer een mooi bedrag op te halen voor
het goede doel dat aan het festival verbonden is.

rasechte Amsterdamse volkszanger en
dat komt hij dit jaar ook op Festival; de
Pijp laten zien. Ook
Mick Harren drukt
al meer dan 25 jaar
zijn stempel op het
Nederlandse muzieklandschap. De
Noord-Hollander
kwam voor het
eerst de Top 40 binnenstormen met
Engel-stalige singles, maar schakelde korte tijd later over
naar Nederlandstalige hits. Zoals de
Neil Diamond vertaling Sweet Caroline, maar ook Ajax Is Mijn Kampioen,
dat nog steeds bij elke thuiswedstrijd
van Ajax uit volle borst wordt meegezongen door 45.000 supporters. Wij zin
trots dat Mick alweer voor de derde
keer bij ons op het podium staat, hij is
daarmee een echte ambassadeur van
het festival geworden.

Het festival vindt plaats op 27 mei a.s.,
aan de Eerste Sweelinckstraat. De entree is gratis en alle opbrengsten van
Festival de Pijp komen ten goede aan
Kika. Wesley Bronkhorts is een artiest
die van elk evenement een waar feest
weet te maken, zo heeft hij al in de ArenA gestaan voor een uitzinnige menigte van 40.000 mensen en heeft hij een
grote groep trouwe fans heeft die naar
ieder optreden komt kijken. De passie
voor het zingen en de liefde voor zijn
publiek zitten diepgeworteld in deze

ZangslangNa een
talentenjacht in
2010 en de verkiezing van het
mooiste lied over
onze buurt in 2012
heeft het festival
voor 2013 een
nieuw fenomeen;
De Zangslang! Tijdens de Zangslang
treden vijf super
artiesten achter
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elkaar op in de stijl van de Vrienden
van Amstel Live, en het publiek kan dus
rekenen op een groot spektakel met
onverwachte hits en duetten. Onze
buurtgenoot René Moch tekent ook dit
jaar weer voor de presentatie van de
dag.
Houd www.festivaldepijp.nl in de
gaten voor meer info wat betreft optredens en nieuws omtrent het festival. Dit
evenement komt tot stand met medewerking van Mick Harren, Wesley
Bronkhorst, Babette Labeij, Rene
Mioch, Carola Kraai, Hazeskoor Zoeterwoude en Patrick Verheij.

Festival de Pijp 2012
Datum: 29 mei 2012
Locatie: Eerste Sweelinckstraat, een
zijstraat van de Albert Cuyp met het
beeld van André Hazes.
Tijd: 14.00 – 22.00 - Entree: gratis
Meer info: www.festivaldepijp.nl
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