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Avontuurlijke zoektocht door DierenPark Amersfoort

Dino’s by night

Beleven  •  Kinderexcursie  •  Amersfoort  •  7 november 2009 van 17.00 tot 21.00 uur  •  € 12,-  •  3000 plaatsen

Voor reserveren, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder4
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Hoor! De dino’s brullen u van ver tegemoet. 
In het DinoBos van DierenPark Amersfoort 
zijn 75 levensechte dinosaurussen te 
ontdekken. Na sluitingstijd kunt u met  
uw kinderen op zoek naar deze tot de 
verbeelding sprekende dieren.

Avontuurlijke zoektocht door DierenPark Amersfoort

Dinosaurussen avond
DierenPark Amersfoort is  
7 november vanaf 17.00 uur alleen 
open voor klanten van Bijzonder. 
tussen 17.00 uur en 18.00 uur wordt 
u ontvangen. Het park staat deze 
avond geheel in het teken van 
dinosaurussen. Voor de kinderen zijn 
er veel verschillende activiteiten. 
Maar ook de ouders kunnen zich 
prima vermaken: op diverse locaties 
is er bijvoorbeeld livemuziek.

De Dunkleosteus, de 
Dimetrodont en de  
Stegau saurus: allemaal  
65 miljoen jaar geleden uit
gestorven. Of toch niet...  
In het DinoBos in Dieren

Park Amersfoort zijn ze levensecht te bewonderen. Al 
buiten het park zijn de eerste Tyrannosaurus Rex
geluiden te horen. Bij de ingang staan stoere jeeps 
met twee DinoBos Rangers te wachten. Zij wijzen u 
erop dat het levensgevaarlijk is om u buiten de hekken 
te begeven. Na sluitingstijd, in het pikke donker, maakt 
u een spannende wandeling door de oertijd. De kin
deren krijgen een kaart mee met daarop voorbeelden 
van alle verschillende dino’s die te vinden zijn in het 
park. De opdracht: spoor al deze gevaarlijke beesten 
op. Behalve dinosaurussen zijn er diverse activiteiten. 
Zo is er een steltenact, kinderen kunnen zich laten 
schminken, vuurspuwers geven een wervelende show 
en er zijn straatgoochelaars en ballonkunstenaars.  
Aan het einde van de avond worden lampionnen ont
stoken en is er een sprookjesachtige optocht. Met de 
muzikanten voorop zal de parade alle dinospeurders 
naar de poorten van DierenPark Amersfoort brengen 
en komt de avond tot een sfeervol eind.

Beleven  •  Kinderexcursie  •  Amersfoort  •  7 november 2009 van 17.00 tot 21.00 uur  •  € 12,-  •  3000 plaatsen



Ontwerpster Hester Van Eeghen ontwierp deze stijlvolle 
handtas met exclusieve creditcardetui. Met de hand gemaakt 
van Italiaans kalfsleer.

Designerstas met 
bijpassend creditcardetui

Dutchdesign
een exclusieve designerstas met de hand 

vervaardigd van twee kleuren italiaans kalfsleer. De ene zijde is 
rood en zwart, de andere kant is effen zwart. De sluiting van de 
tas heeft een metalen drukker en de voering is van varkensleer. 
De tas heeft drie vakken en is eenvoudig te veranderen in een 
schoudertas. De afmetingen zijn perfect voor praktisch gebruik: 
28 cm breed, 26 cm hoog, met een bodem van circa 11 cm.

Aanbieding  •  tas van Hester van Eeghen incl. creditcardetui  •  € 255,- (i.p.v. € 324,-)  •  400 exemplaren

Voor reserveren, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder6 Voor reserveren, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder6



ABN AMRO heet u speciaal 
welkom tijdens het world 
tennis tournament. Geniet 
van de wedstrijden en het 
ViP-dorp achter het tennis-
court. Uw kind kan tijdens 
het toernooi meedoen aan 
een kidsclinic die gegeven 
wordt door een bekende 
Nederlandse tennisser. en 
samen kunt u een profes-
sionele tenniswedstrijd 
bijwonen.

ABN AMRO is al 37 jaar hoofdsponsor van het World Tennis 
Tournament. Als klant van Bijzonder krijgt u daarom een spe
ciale VIPbehandeling. Samen met uw kind bent u van harte 
welkom. U bent toeschouwer van de tenniswedstrijden 
en heeft daarnaast toegang tot het VIPdorp met de ABN 
AMRO VIPLounge. Natuurlijk is er ook een signeer sessie. 
En uw (klein)kind kan meedoen aan een tennisclinic die 
gegeven wordt door Jacco Eltingh, Paul Haarhuis of rolstoel
tennisster Esther Vergeer. Trakteer uw kind en uzelf op een 
speciaal dagje uit. En als uw kind rolstoeltennis speelt, kunt 
u dat doorgeven bij uw aanmelding. 

woensdag 10 februari:
Ahoy open om 10.00 uur, clinics om 13.30 en 15.30 uur
Zaterdag 13 februari: 
Ahoy open om 12.00 uur, clinics om 12.30 en 15.30 uur

Als VIP op de 
tennisbaan
U wordt als VIP ontvangen tijdens het ABN 
AMRO World Tennis Tournament. Samen geniet 
u van de wedstrijd. Uw (klein)kind kan meedoen 
aan een exclusieve tennisclinic met de beste 
Nederlandse tennissers.

Sportief evenement ouder en kind  •  VIP-gast ABN AMRO World Tennis Tournament  •  Rotterdam  •  
10 en 13 februari 2010  •  € 125,- (voor 1 volwassene én 1 kind)  •  4 x 40 VIP-kaarten

Voor bestellen, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder 7Voor bestellen, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder 7



Een familieconcert in het Concertgebouw 
met drie muzikale sprookjes, exclusief 
voor klanten van ABN AMRO. Peter en de 

Wolf van Sergej Prokofjev, De Midddagheks 
van Antonín Dvorák en Melusine van Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. Edwin Rutten vertelt 
het verhaal van Peter en de Wolf en leidt de 
andere twee werken op zijn eigen wijze in. 

Sprookjesmiddag  
in het Concert gebouw

Voor reserveren, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder8

Klassiek familieconcert  •  Concertgebouw Amsterdam  •  Zondag 3 januari 2010 van 14.15 tot 15.45 uur               •  € 29,50  •  circa 1800 plaatsen



Drie muzikale sprookjes

De muziek begint, het licht van de 
kroonluchters in het Concertgebouw dimt 
en het feest gaat beginnen. Leden van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest spelen 
de muziek onder leiding van top dirigent 
Wouter Padberg. Rasverteller Edwin Rutten 
voert het woord. Het hoogtepunt van de 
sprookjesmiddag is Peter en de Wolf, een 
sprookje op tekst en muziek van Sergej 
Prokofjev. De grootvader waarschuwt Peter 
niet alleen het bos in te gaan. Maar Peter 
doet dit toch en wordt in het nauw gedreven 
door de wolf. Gelukkig komen de jagers 
Peter redden en nemen de wolf gevangen. 
Iedere figuur uit dit sprookje wordt voor
gesteld door een instrument van het orkest. 

De Middagheks is een ballade van Antonín 
Dvorák en gaat over een vervelend jongetje. 
Zijn moeder zegt dat ze de middagheks zal 
roepen als hij niet ophoudt. Maar als de heks 
ook echt komt om het vervelende jongetje 
mee te nemen, verzet moeder zich natuurlijk.

Het sprookje over de schone Melusine van 
Felix MendelssohnBartholdy gaat over een 
zeemeermin die als ‘gewoon’ mens functio
neert zolang de ridder met wie ze trouwt 
haar geheim niet ontdekt.

Edwin Rutten speelde met veel glans de rol 
van Ome Willem in het televisieprogramma 
De Film van Ome Willem. Hij behoort ook tot 
de vaste cast van het televisieprogramma  
Het Klokhuis. Daarnaast is hij acteur, schrij
ver, verteller, zanger en jazzmusicus. Hij 
zorgt ervoor dat ook de kleinere kinderen 
geboeid zullen blijven luisteren.

Sprookjesfeest 
Het belooft een bijzonder sprookjesfeest in 
het Concertgebouw te worden, exclusief 
voor klanten van Bijzonder. tijdens het 
concert is er een centrale rol voor edwin 
Rutten die het sprookje van Peter en de 
wolf vertelt en de andere werken inleidt. 
Kaarten à € 29,50 kunt u reserveren via de 
reserveerlijn van het Concertgebouw o.v.v. 
Actie Bijzonder: 020-6718345 (dagelijks 
10.00 – 17.00 uur).

 
in het Concert gebouw

Voor bestellen, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder 9

Klassiek familieconcert  •  Concertgebouw Amsterdam  •  Zondag 3 januari 2010 van 14.15 tot 15.45 uur               •  € 29,50  •  circa 1800 plaatsen



Persoonlijk sprookjesboek en -cd
Bestel vijf spannende sprookjes, zowel in een 
boek als op een cd. Uw (klein)kind speelt een 
rol in alle sprookjes; zijn of haar naam wordt 
meerdere keren genoemd.

Met een rol voor  
uw (klein)kind

Spannende 
sprookjes

Van sprookjes krijgen kinderen nooit genoeg. 
Komt Roodkapje weer veilig thuis? Zijn de 
drie biggetjes de boze wolf ook deze keer 
weer te slim af? Bijzonder heeft een sprook
jesachtige aanbieding voor u. De sprookjes 
Assepoester, Roodkapje, Hans & Grietje, 
Repelsteeltje en De Grote Boze Wolf zijn 
verzameld in een boek en op een cd. Wat 
deze aanbieding zo speciaal maakt, is dat uw 
(klein)kind een rol speelt in ieder sprookje. 
Zijn of haar naam komt een aantal keren 
terug in het verhaal. Zowel in het boek als op 
de cd. De verrassingsbox met het gebonden 
boek en de cd wordt gratis thuisbezorgd.

Voor reserveren, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder10

Aanbieding • Sprookjesboek en -cd •€ € 12,95 (i.p.v. €€ 19,95)



Beeld en Geluid is van buiten en van binnen een spraakmakend 
gebouw. Een groot deel van het Nederlands audiovisueel erf
goed ligt opgeslagen in de depots. In zorgvuldig geklimatiseerde 
ruimtes ligt meer dan 700.000 uur aan radio, televisie, film en 
muziek opgeslagen. Deze depots zijn normaal niet toegankelijk 
voor bezoekers, maar Bijzonderklanten krijgen een exclusieve 
rondleiding van een gids. Het unieke gebouw (met vijf etages 
onder de grond) komt tijdens de rondleiding, van ongeveer een 
uur, helemaal tot leven. U wordt ontvangen met koffie of thee 
en een gebakje en u heeft vrij toegang tot de experience, waar 
u moeiteloos vijf uur kunt doorbrengen. Tussen al deze dynami
sche ervaringen door krijgt u een lunch in het prachtige restau
rant, waar u optimaal kunt genieten van de architectuur van het 
gebouw. Tijdens deze experience, waarbij er een hoofdrol is weg
gelegd voor iedere bezoeker, leert men actief, creatief en kritisch 
om te gaan met media. Geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.

Experience
U kunt zich inschrijven voor 
een van de rondleidingen 
die om 11.00 uur, 14.00 uur 
of 15.00 uur plaatsvinden 
onder leiding van een gids. 
Speciaal voor Bijzonder gaan 
de deuren van het depot 
open. Voor en na de rond-
leiding heeft u vrij toegang 
tot de experience en kunt u 
lunchen wanneer u wilt. De 
openingstijden van Beeld en 
Geluid zijn van 10.00 uur tot 
19.00 uur. U ontvangt bij uw 
toegangsbewijs een voucher 
voor een lunch.

Beleef het in  
Beeld en Geluid
Kijken, luisteren en doen in het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid onder leiding van een gids. 
Speciaal voor Bijzonder gaan ook de deuren van 
het grootste media-archief van Europa open. In de 
leerzame media-experience speelt u zélf de hoofdrol.

Voor bestellen, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder 11

Evenement  •  Beeld en Geluid  •  Hilversum  •  23 en 30 januari 2010  • Volwassenen en kinderen 
vanaf 15 jaar € 20,-  •  Kinderen van 6 tot 15 jaar € 15,-.  •  2 x 180 toegangskaarten



De Hermitage Amsterdam opende in juni haar deuren met de 
tentoonstelling ‘Aan het Russische hof: paleis en protocol in de 
negentiende eeuw’. In totaal zijn er ruim 1800 objecten uit het 
moedermuseum in Sint-Petersburg te zien.

Bezoek het nieuwe museum aan de Amstel: 
De Hermitage Amsterdam

Lezing en rondleiding  
door het nieuwe museum 
aan de Amstel

Voor reserveren, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder12

Cultuur  •  Lezing en rondleiding door De Hermitage Amsterdam  •  23 en 29 oktober 2009, 10:00 en 14:30 uur          • € 25,-  •  4 x 90 toegangskaarten



Tsaren aan het  
Russische hof
woon de speciaal georganiseerde 
rondleiding en lezing bij in De 
Hermitage Amsterdam. U krijgt 
een rondleiding door dit nieuwe 
museum en komt alles te weten 
over het leven van de tsaren aan 
het Russische hof.

Het leven aan het Russische hof was zeer 
uitbundig, maar kende ook strikte regels. 
Pracht en praal werden gecombineerd met 
een zeer uitvoerig hofprotocol. De grootste 
feesten zorgden voor veel entertainment 
en de macht van de tsaren had invloed op 
ongeveer iedere handeling. Speelde men een 
spelletje bridge, dan dronk men daar een 
kopje thee bij in een speciaal bridgeservies, in 
een speciale bridgekamer.
De openingstentoonstelling van de nieuwe 
Hermitage aan de Amstel geeft een 
gedetailleerd beeld van de levens van tsaren 
als Paul I en de laatste tsaar, Nicolaas II. Eén 
tentoonstellingsvleugel van de Hermitage 
Amsterdam is gewijd aan het officiële 
protocol met zijn publieke demonstratie van 
macht en weelde, de andere vertelt over 
de grandioze diners, feesten en themabals 
die de tsaren gaven in de Hermitage in Sint 
Petersburg. Prachtige bal jurken, bijpassende 
dansschoentjes, schilderijen van Winterhalter 
en Repin, unieke meubels (zoals de Romanov
troon), indrukwekkende juwelen (waar onder 
die van Fabergé) en de meest uitgebreide 
serviezen brengen het leven aan het hof 
opnieuw tot leven.

Programma  

Ochtend:
10:00 uur  Ontvangst in het auditorium   
10.30 uur Lezing over de geschiedenis 
 van de Amstelhof 
11:30 uur  Rondleiding met gids
12:30 uur  Sandwichlunch 

Middag:
14:30 uur  Ontvangst in het auditorium
15:00 uur  Lezing over de geschiedenis 
 van de Amstelhof 
16:00 uur  Rondleiding met gids
17:00 uur  Borrel met luxe hapjes

Weelde en macht bij de tsaren

Voor bestellen, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder 13

Cultuur  •  Lezing en rondleiding door De Hermitage Amsterdam  •  23 en 29 oktober 2009, 10:00 en 14:30 uur          • € 25,-  •  4 x 90 toegangskaarten



Feest op de  tribune
Met voorbeschouwingen van oud-
Ajacied Bryan Roy of Aron Winter 

Fan van de eredivisie en altijd al eens de 
Amsterdam ArenA willen bewonderen? Als 
klant van Bijzonder kunt u live een wedstrijd 
in deze voetbaltempel bijwonen. 

Een wedstrijd aanschouwen vanaf de tribune is een 
topervaring, niet te vergelijken met het volgen van 
voetbal via de televisie. Zonder een clubkaart is het 
praktisch onmogelijk om een wedstrijd van Ajax in de 
ArenA bij te wonen. Bijzonder maakt het u mogelijk om 
zonder clubkaart toch kaartjes te kunnen bemachtigen. 
Vanaf een uur voor de wedstrijd, bent u van harte 
welkom in de CocaCola Lounge. OudAjacied Aron 
Winter of Bryan Roy geeft hier een voorbeschouwing 
op de wedstrijd. Vervolgens neemt u plaats op de 
gereserveerde plaatsen in vak 122. U kunt maximaal  
2 kaarten voor een wedstrijd reserveren.  

Voor reserveren, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder14

Sportief evenement  •  Thuiswedstrijd van Ajax  •  Amsterdam ArenA  •  vanaf 1 november 2009  •  € 40,-                      •  200 kaarten per wedstrijd



15Voor bestellen, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder

Thuiswedstrijd Ajax
Klanten van Bijzonder kunnen  
zonder clubkaart een thuis-
wedstrijd van Ajax bijwonen. De 
ontvangst in de Coca-Cola lounge, 
met de voorbeschouwing van 
Bryan Roy of Aron winter, maakt er 
een onvergetelijk event van.

1 november 2009 wedstrijd: 12:30 uur Ajax – Feyenoord ontvangst: 11:30 uur
22 november 2009 wedstrijd: 14:30 uur Ajax – sc Heerenveen   ontvangst: 13:30 uur
11 december 2009 wedstrijd: 20:45 uur Ajax – NeC ontvangst 19:45 uur
24 januari 2010 wedstrijd: 12:30 uur Ajax – AZ ontvangst: 11:30 uur
3 februari 2010 wedstrijd: 20:15 uur Ajax – Roda JC ontvangst 19:15 uur
7 februari 2010 wedstrijd: 16:30 uur Ajax – FC twente ontvangst 15:30 uur
21 februari 2010 wedstrijd: 14:30 uur Ajax – Vitesse ontvangst 13:30 uur
28 februari 2010 wedstrijd: 12:30 uur Ajax – FC Utrecht ontvangst 11:30 uur
14 maart 2010 wedstrijd: 16:30 uur Ajax – PSV ontvangst 15:30 uur
28 maart 2010 wedstrijd: 14:30 uur Ajax – FC Groningen ontvangst 13:30 uur
11 april 2010 wedstrijd: 14:30 uur Ajax – VVV-Venlo ontvangst 13:30 uur
18 april 2010 wedstrijd: 14:30 uur Ajax – Heracles Almelo ontvangst 13:30 uur

Zin in een wedstrijd? Dit is het schema. 

Sportief evenement  •  Thuiswedstrijd van Ajax  •  Amsterdam ArenA  •  vanaf 1 november 2009  •  € 40,-                      •  200 kaarten per wedstrijd



Een persoonlijk schilderij
Kies en creëer een schilderij rond een bepaald thema met 
drie door uzelf aangeleverde foto’s (minstens 50 kb per 
foto). Levertijd: maximaal vier weken, nadat u een voor-
beeld (als jpeg) heeft goedgekeurd. Het schilderij wordt 
verpakt in een doos bij u thuis bezorgd.
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Bent u geboren in Rotterdam, heeft 
u gestudeerd in Groningen of heeft 
u elkaar leren kennen onder de Dom 
van Utrecht? Dan doet Bijzonder 
u vast een enorm plezier met een 
schilderij dat uw oorspronkelijke 
gevoel in beeld brengt. Voor de 
klanten van Bijzonder zijn elf ver
schillende nationale thema’s gese
lecteerd. Deze hebben allemaal met 
Nederland, de provincies en de ste
den te maken. Door zelf drie foto’s 
aan te leveren die verwerkt worden 
in het kunstwerk, krijgt uw schilderij 
een persoonlijk karakter. Kiest u 
bijvoorbeeld voor het schilderij dat 
bestaat uit allemaal afbeeldingen 
van uw woonplaats, dan zou u een 
foto van uw eigen woning kunnen 
toevoegen. Of van het restaurant 
waar u goede herinneringen aan 
koestert. Het schilderij is 113 bij  
113 cm groot (inclusief lijst).

Persoonlijk  
schilderij aan de muur
Ruim vijftig afbeeldingen op 
canvas van linnen, over één 
thema, aangevuld met een 
persoonlijk tintje, kleurrijk 
gerangschikt en afgezet met 
hoogwaardig metaal in een 
houten baklijst.

Thema’s:
Amsterdam
Amersfoort
Den Haag
Utrecht
Rotterdam

Groningen
Haarlem
iJmuiden
Leeuwarden
Nederland i 
Nederland ii

Voor reserveren, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder16

Aanbieding  • Uniek schilderij met persoonlijke touch  •  € 265, - (i.p.v. € 419,-)  •  100 exemplaren



Rondleiding Escher
Leer meer over de werken 
van escher tijdens een 
rondleiding speciaal voor 
klanten van Bijzonder. Na 
afloop kunt u genieten van 
een high tea.

17

Vogels die in vissen veranderen, water dat omhoog stroomt en oneindi-
ge trappen. Bezoek de tentoonstelling van de fascinerende graficus M.C. 
Escher in het paleis van koningin Emma aan het statige Lange Voorhout 
in Den Haag en geniet van een high tea na afloop in de voormalige 
koninklijke keuken.

Sinds 2002 kunt u in het voormalige 
Paleis van koningin Emma het werk van 
de Nederlandse graficus Maurits Cornelis 
Escher (18981972) bewonderen. Hier 
ervaart u aan den lijve het gezichtsbedrog. 
Het is dan ook geen traditioneel museum, 
maar u wordt de kunstwerken in getrokken. 

Magische prenten  
van Escher

U wordt ontvangen in het souterrain van het 
paleis; toen koningin Emma hier resideerde, 
was dit de keuken. Tijdens een rondleiding 
krijgt u een goede indruk van het paleis 
en leert u meer over het werk van Escher. 
Onder het genot van een high tea kunt u alle 
indrukken verwerken.

Voor bestellen, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder 17

Beleven  •  Escher in het Paleis  •  Den Haag  •  6 en 7, 18 en 19 februari 2010, vanaf 12:30 uur  •  € 22,50  
•  4 x 40 toegangskaarten



Vier de winter in 
middeleeuwse stijl
Op ontdekkingstocht door Slot Loevestein

Beroemd werd Slot Loevestein door de ontsnapping 
van Hugo de Groot in de boekenkist. Nog steeds is 
er veel te beleven in dit historische kasteel.

Voor reserveren, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder18

Historisch evenement  •  Slot Loevestein  •  Poederoijen  •  21 en 22 december 2009 om 13:00 en 18:00 uur                     •  € 19,50  •  4 x 250 kaarten



Op ontdekkingstocht door Slot Loevestein

Bij aankomst wordt u door de heraut en 
de hellebaardier opgewacht bij de poort. 
Net als in 1368, toen ridder Dirc Loef van 
Horne het kasteel liet bouwen. De heraut 
blaast op zijn trompet een vrolijk saluut; de 
hellebaardier begeleidt de gasten naar het 
kasteel. Op het terrein staan vuurpotten en 
fakkels voor een sfeervol welkom. Tijdens 
het middagprogramma is er in de slottuinen 
een roofvogelshow met een echte valke
nier. Eenmaal binnen de muren van het slot 
waant u zich helemaal in de middeleeuwen. 
Gidsen verzorgen een rondleiding in stijl: er 
is een verhalenverteller, een hofnar en een 
troubadour. Tijdens het avondprogramma 
vertoont een magiër zijn kunsten. Ook de 

kinderen vervelen zich geen seconde. Zij 
kunnen verkleed als ridder of jonkvrouw 
het slot ontdekken. Kom genieten van deze 
sfeervolle winterse rondleiding. Het slot is 
prachtig versierd en u wordt gastvrij ont
haald. Zo heeft u Slot Loevestein nog nooit 
eerder ervaren.
Er is een middag en avondprogramma:  
’s middags van 13:00 uur tot en met 16:00 
uur, ’s avonds van 18:00 uur tot 21:00 uur. 
Het historische evenement is geschikt voor 
kinderen vanaf vier jaar. Helaas moeten we 
dit evenement voor mensen die minder goed 
ter been zijn afraden. Het kasteel bestaat uit 
vele kleine trappetjes, deurtjes en losliggende 
tegeltjes, en kan voor problemen zorgen.

Historisch 
entertainment
Slot Loevestein opent haar 
deuren speciaal voor klanten 
van Bijzonder. Het slot is op 
sfeervolle en historische 
wijze aangekleed. U wordt 
vermaakt door historische 
entertainers. Laat u mee-
nemen naar de tijden van 
weleer!

foto: Marcel Köppen

Voor bestellen, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder 19
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Wereldmuziek  •  Concert Rokia Traoré  •  Eindhoven, Amsterdam, Groningen  •  14 t/m 16 november 2009 
vanaf 20:15 uur  •  € 12,50 / € 15,00 (i.p.v. € 20,- / € 22,50)  •  3 x 150 kaarten

Rokia Traoré:  
een explosie van 
muzikaliteit

De Malinese zangeres Rokia Traoré staat bekend 
om haar frisse beat en ongekende combinaties 
van traditionele Afrikaanse muziek met westerse 
invloeden. Met haar fabelachtige stem trekt ze 
steevast volle zalen.

In november toert Rokia Traoré door Nederland en zal vooral 
veel nummers van haar nieuwste album Tchamantche uitvoe
ren. Volgens eigen zeggen is de stijl moderner, maar wel nog 
steeds Afrikaans. Meer blues en rock dan folk. Ze begeleidt 
zichzelf op een klassieke elektrische gitaar, een zogenaamde 
Gretsch, waar ook Beatle George Harrison op speelde.

Tour in Nederland
Geniet van de prachtige  
muziek van traoré tijdens 
haar concerten in eindhoven, 
Amsterdam of Groningen.

14 november 2009  
Muziekcentrum Frits Philips, 
eindhoven (€ 12,50)
15 november 2009 
Melkweg, Amsterdam  
(€ 15,00 ivm lidmaat-
schapskosten)
16 november 2009  
Oosterpoort, Groningen  
(€ 12,50)

Voor reserveren, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder20
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Wereldmuziek  •  Concert Mariza  •  Amsterdam  •  22 maart 2010, 20:15 uur  •  € 35,- (i.p.v. € 53,-)  
•  600 kaarten

Mariza, koningin 
van de Fado

Fado in Carré
Als klant van Bijzonder 
kunt u met korting naar het 
concert van fadozangeres 
Mariza in Carré.

Fado, het van oorsprong Portugese 
levenslied, is ook buiten Portugal 
erg populair. Oorspronkelijk werden 
de fado’s in armoedige kroegen 
gezongen. Tegenwoordig trekt 
Mariza volle zalen en heeft ze 
Koninklijk theater Carré al drie keer 
eerder uitverkocht

Mariza komt oorspronkelijk uit de voorma
lige Portugese kolonie Mozambique.
Als zij in Lissabon in contact met de fado
muziek komt, wordt zij direct in haar hart 
getroffen. Vanaf dat moment weet ze zich 
met de Fado verbonden. Vanaf haar eerste 
album (Fado em mim, Fado in mij) uit 2001 
oogst Mariza internationaal veel lof, prijzen 
en succes. Haar albums worden zonder 
uitzondering goud en platina. 

Fado vertaalt de gemoederen van het leven, 
het verdriet, de melancholie, de blijheid, de 
weemoed en niet te vergeten de feeststem
ming. Mariza is als geen ander in staat haar 
gevoelens te uiten via de liederen. Als klant 
van Bijzonder kunt u op de eerste rang van 
theater Carré in Amsterdam meeleven in de 
emotionele wereld van de fado van Mariza.

Laat u meeslepen door de 
emoties van de fado

Voor bestellen, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder 21
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De Brandenburgse Concerten   zoals Bach ze bedoeld heeft
 

Alle Brandenburgse Concerten op een gedenkwaardige  
concert middag in het Concertgebouw in de authentieke uitvoering 
door La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuijken.
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Klassiek concert  •  Brandenburgse Concerten  •  Amsterdam  •  Zondag 18 oktober 2009 om 14.15 uur                         •   € 32,50 (i.p.v. €  47,50)  •  350 kaarten



De Brandenburgse Concerten   zoals Bach ze bedoeld heeft
 

Johann Sebastian Bach droeg zes  
concerti grossi op aan de markgraaf van 
Brandenburg, Christian Ludwig. Deze 
Brandenburgse Concerten (BWV 1046
1051) behoren tot de mooiste en meest 
geliefde werken uit de klassieke muziek. 
De concerten, geïnspireerd op de Italiaanse 
barokcomponisten, duren elk ongeveer twintig 
minuten en hebben allemaal hun eigen klank 
omdat telkens een ander instrument centraal 
staat. In het ene concert komen de trompet 
en de hobo naar voren, in het andere is een 
prominente rol voor de cello en de viool of de 
blokfluiten en het klavecimbel weggelegd. Qua 
speelse lichtheid zijn ze te ver gelijken met de 
Vier Jaargetijden van Vivaldi, waar Bach een 
grote liefhebber van was.

Zondag 18 oktober wordt een bijzondere 
concertmiddag in het Amsterdamse 
Concertgebouw: voor het eerst worden alle 
zes de Brandenburgse Concerten van Bach 
tijdens één programma in de Grote Zaal 
uitgevoerd. De uitvoering wordt verzorgd 
door dé Bachspecialisten: het barokorkest La 
Petite Bande, onder de bezielende leiding van 
Sigiswald Kuijken. Bachkenner Kuijken − die 
voor zijn Bachonderzoeken én uitvoeringen 
werd onderscheiden met een eredoctoraat − 
brengt de werken zoals Bach ze oorspronkelijk 
bedoeld heeft. Zo zult u getuige zijn van 
allerlei noviteiten, zoals het gebruik van een 
schoudercello (viola da spalla) in plaats van 
een gewone en wordt de originele Bach
trompet ingezet.

De kaarten kunt u telefonisch bestellen bij  
het Concertgebouw. Bel de reserveerlijn op  
020 – 6718345 (dagelijks bereikbaar van  
10.00 uur – 17.00 uur) o.v.v. Actie Bijzonder Bach.

Authentieke 
uitvoering 
Beleef alle Brandenburgse 
Concerten in een superieure 
uitvoering op authentieke 
instrumenten op een mid-
dag in het Amsterdamse 
Concertgebouw.

Voor bestellen, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bijzonder 23
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Voor vragen over het programma en voor bijbehorende algemene voorwaarden 
kijkt u op www.abnamro.nl/bijzonder of belt u met 0900 999 55 50 (lokaal tarief).

Meer mogelijk maken


