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Splendor kleurt groen 
St. Patrick’s Festival viert nationale feestdag Ierland 
 

AMSTERDAM 25/1/2016 | Eén dag in het jaar kleurt Splendor groen. Het St. Patrick’s 
Festival viert in het Amsterdamse muziekcentrum op zaterdag 19 maart 2016 St. 
Patrick’s Day, de nationale feestdag van Ierland. Overal ter wereld wordt deze dag 
uitbundig gevierd. Veelal in de pubs en met veel gezelligheid. Maar Ierland biedt meer, 
veel meer. In Splendor staan optredens op het programma van onder meer de Ierse 
toptenor Paul McNamara en de Ierse legende Liam Ó Maonlai. Bono noemde hem ooit 
‘the best white boy soul singer in the world’. Voor kinderen zijn er Ierse dans- en 
muziekworkshops en om 18.00 uur gaat de televisie aan: rugby, Six Nations 
Championship, Ierland tegen Schotland.  
 

Eén van de highlights is het optreden van Paul McNamara. Hij behoort tot de beste Ierse 
tenoren van zijn generatie. Begeleid door pianist Hans Eijsackers zingt hij een programma 
rondom literaire teksten van de Ierse schrijvers Thomas Moore, William Butler Yeats en 
James Joyce. Een aantal teksten gaat over de The Easter Rising (Paasopstand) die precies 
honderd jaar geleden in Dublin plaatsvond. Paul McNamara zal ook een aantal werken 
toelichten. Met muziek van onder meer Hector Berlioz, Arthur Bliss en John Ireland. 
 

Liam Ó Maonlai 
’s Avonds is het podium voor de zeer veelzijdige (onder andere zanger, pianist, harpist) Liam 
Ó Maonlai. Samen met een aantal muziekvrienden brengt hij een programma dat in het 
teken staat van de invloed van Arabische en Noord-Afrikaans muziek op de Ierse 
muziekcultuur. In Splendor speelt hij samen met Peter O Toole (gitaar), Maarten Ornstein 
(basklarinet) Haytham Safia (oed, voorloper van de luit) en Niti Ranjan Biswas (tabla, een 
Hindoestaans ritmisch instrument). 
 

Het festival wordt om 23.00 uur afgesloten met een Vinyl Launch van de jonge Ierse 
componist David Collier. Met zijn eigen strijkkwartet begeleidt hij Smacht, een korte film over 
een reis langs de Ierse westkust.  
 

Sint Patricius 
De officiële datum van het Ierse volksfeest is 17 maart, de sterfdatum van Sint Patricius. Hij 
is de beschermheilige van het eiland. Op deze dag kleurt Ierland groen en viert het hele land 
feest met openluchtconcerten, optochten en parades.   
 

St. Patrick’s Festival 
Zaterdag 19 maart 2016 
Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam 
Tickets & Info: www.stpatrickamsterdam.com 
 

 

Noot voor de redactie: voor extra informatie en interviews kunt u contact opnemen met 
Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email 
johan@nieuwsmakelaar.nl. 
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