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Alberto Mizrahi - Yichud (première)
zaterdag 27 oktober 2012
20:30 uur Muziektheater
De wereldberoemde Amerikaans – Griekse cantor Alberto
Mizrahi heeft besloten om een paar dagen extra in Nederland te blijven om een concert in het Ostadetheater te geven.
Sinds 2005 is hij niet meer in Nederland geweest. Samen met
hedendaagse muziekcomponist en pianist Benedict Weisser
en de Israelisch-Arabische ud-speler Haytham Safia voert
hij het programma Yichud uit. Een recital dat de samensmelting van muzikale stijlen in Joodse muziek weerspiegelt met
gloednieuwe composities.
Benedict Weisser studeerde compositie bij Louis Andriessen
en in de VS, en komt zelf uit een familie van legendarische
cantors. Hij arrangeert klassieke cantorale recitatieven (hazzanut) naast volksmuziek, die hij in een nieuwe context zet.
En componeert speciaal voor de gelegenheid een nieuwe
mini-opera voor Alberto Mizrahi. Met Haytham Safia wordt
ook een set met sefardische muziek ten gehore gebracht.
Alberto Mizrahi - de Joodse Pavarotti - is werkzaam als cantor in de Anshe Emet Synagoge in Chicago. Hij geniet een
internationale reputatie met zijn optredens op het gebied
van cantorale muziek, opera, hedendaagse muziek en jazz.
www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
Tel: 679 50 96
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Braziliaanse dansavond
met live muziek & DJ.
27 oktober
Aanvang: 22:00
Iedere laatste zaterdag van de maand met telkens andere Braziliaanse gastmusici. Genres: o.a. samba, gafieira en forró.
Welcome to Juliana Braga Espaço Cultural. Brazilian born
Juliana Braga is a dance teacher and dancer in Amsterdam.
She teaches several Brazilian dances and she is officially acknowledged by the Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap in the Netherlands. With decades of experience
in Brazil and abroad, Juliana has learned that the basis of all
dance lies in musicality, body awareness and expression.
Over the years, she has worked with organisations like CliniClowns, Roots Festival and Buitenkunst.
In 2007, Juliana Braga established the Espaço Cultural. This
cosy dance school is located in the heart of Amsterdam and
Juliana uses it for much more than just dance classes. In
Espaço Cultural, she organises children’s activities, cultural
activities to support local artists, and of course parties to
support Brazilian musicians.
www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69

