24

Het Hart van de Stad
Oktober – December 2017

Culturele Agenda

Door: Ana V. Martins

www.hhvds.nl

28 okt
Nacht van de Geschiedenis / Rijksmuseum

23 t/m 26 nov
Amsterdam Art Weekend / verschillende locaties

Eddo-Lodge stelt ons de vragen: hoe worden zwarte
mensen gelukkig in een witte samenleving? En waar
word je een gelukkiger mens van: door het gesprek
uit de weg te gaan of juist door het aan te gaan?

Een festival over de laatste ontwikkelingen in hedendaagse kunst. Met tentoonstellingen, discussies
en activiteiten bij culturele instellingen door de hele
stad.

Evenementen november

24 nov
New Market/ Nieuwmarkt (gratis)

6 okt t/m 7 jan
Staatloos – Anoek Steketee / Rijksmuseum

4 nov
Museumnacht / Verschillende musea

Een deli- en lifestylemarkt met delicatessen, handwerk, mode, sieraden en interieurartikelen.

Fotograaf Anoek Steketee heeft, in opdracht van het
Rijksmuseum, het thema ‘staatloosheid’ in beeld
gebracht. Dit initiatief hoort bij Document Nederland, een jaarlijkse tentoonstelling over een actueel
maatschappelijk onderwerp.

Ieder jaar openen meer dan vijftig musea hun deuren
voor een avond vol kunst, muziek, workshops en optredens, bedoeld om een jonger publiek te stimuleren
om naar musea te komen. (vanaf 19.00 uur)

Tentoonstellingen
16 sept t/m 4 feb
We have a dream / Nieuwe Kerk
Een tentoonstelling over drie iconen, Mahatma
Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela, en
hun leven van activisme en strijd tegen discriminatie
en sociale ongelijkheid.

24 nov t/m 29 apr i
Na – Christian Boltansk / Oude Kerk
De Oude Kerk presenteert een radicale en site-specifieke tentoonstelling van kunstenaar Christian
Boltanski over existentiële kwesties als de dood en
hoe we de doden herinneren en herdenken.
t/m 7 jan
The Jewish Jukebox / Joods Historisch Museum
Een tocht door de bekende en minder bekende werelden van de populaire cultuur van de twintigste eeuw,
via de geschiedenis van grammofoons en grammofoonplaten.

Evenementen oktober
18 t/m 22 okt
Amsterdam Dance Event / Verschillende locaties
ADE is het grootste elektronische dancefestival ter
wereld. Het biedt live optredens van de meest gerespecteerde dj’s, maar ook gesprekken, kunst, performances, workshops en demonstraties.

20 okt
Verboden vruchtenwandeling / Scheltema
Dit is een literaire wandeling door de stad (2,5 uur)
waarbij Mechteld Jansen van Booklovers’ Tours
vertelt voor welke verleidingen de literaire helden
van auteurs zoals A.F.Th. van der Heijden, Hanna
Bervoets, Margriet de Moor, Gerard Reve en Herman
Koch zijn bezweken. (14.00 uur)
26 okt t/m 10 dec
Herman Van Veen / Carré
Kunstenaar Herman van Veen keert terug naar Carré
met een voorstelling als een dagboek: hij brengt zijn
eigen verhaaltjes en nieuws van het moment mee.
Elke voorstelling is anders.
27 okt
New Market / Nieuwmarkt (gratis)
Een deli- en lifestylemarkt met verschillende soorten
delicatessen, handwerk, mode, sieraden en interieurartikelen. (vanaf 11.00 uur)

2 t/m 5 nov

De kunstbeurs voor betaalbare hedendaagse kunst.
5 nov
Marokkanen huilen niet/ OBA
Een voorstelling van het International Storytelling Festival over identiteit en je thuis voelen door
Soufiane Moussouli, een Nederlandse verteller met
Marokkaanse wortels. Met muziek van het Amsterdams Andalusisch Orkest.
15 t/m 18 nov
Supersonic Jazz Festival / Paradiso
Het Supersonic Jazz Festival presenteert vernieuwende muzikanten die jazz combineren met hun
diverse invloeden: van elektronica tot klassiek, soul,
Afrikaanse ritmes en meer.
15 t/m 26 nov
IDFA / verschillende locaties
Een festival voor documentaires van hoge kwaliteit.
Met een groot aanbod films voor publiek en workshops en masterclasses voor professionals.

Evenementen december
3 dec
Rondleiding door ARTIS/ De olifantenstal
Achter elk monument en kunstwerk zit een bijzondere geschiedenis. Een rondleiding in ARTIS is nooit
hetzelfde: er zijn altijd weer nieuwe planten in bloei,
dieren geboren of nieuwe soorten te bewonderen.
De rondleider vertelt welk dier wat lust, en wat de
dierverzorgers doen om het natuurlijke gedrag van de
dieren te stimuleren.
10 dec
Hanneke’s Boom/Nughter
Nughter is een enthousiaste, verfrissende en energieke coverband die voornamelijk gericht is op
de pop/rock muziek! Het repertoire is zeer breed
varieert sterk door de jaren heen. De band geeft aan
verschillende nummers een eigen draai en weet van
iedere gelegenheid een feestje te maken!
12 dec
Splendor/Cast Glass
De filmische Crossover-Pop van Cast Glass is het
geesteskind van Duits-Nederlands componistenduo
Marco Mlynek & Marc Alberto (o.a. Jett Rebel). Met
een mini-orkest van orchestrale instrumenten en
live-gespeelde electronica, bouwt Cast Glass muzikale werelden waarin je oneindig veel ontdekkingen
kunt vinden.

16 nov
Data for social good / Spui 25 (gratis)

16 dec
De Roode Bioscoop/Chris Bajema

Hoe kunnen activisme, data en onderzoek ingezet
worden voor sociaal welzijn? De aanwezige deskundigen doen onderzoek naar mensenrechten, milieu,
rechtvaardigheid en internationaal recht. Engelstalig. (20.00 uur)

De man met de microfoon krijgt een gezicht. Drie dagen bent u onderdeel van een levende stadspodcast.
Man met de microfoon is het eerste radioprogramma
zonder omroep. Het is een divers programma waarom gelachen mag worden, maar dat ook ontroert en
stof biedt tot nadenken.

22 nov t/m 2 dec
De Meiden – Jean Genet / Stadsschouwburg
Amsterdam
Dit stuk is gebaseerd op de theaterklassieker van
Jean Genet en is geregisseerd door Katie Mitchell,
over wie de Stadsschouwburg zegt: “Engelands meest
onbevreesde theatermaker”.

24 dec
De Waalse Kerk/Couleur Vocale: Kobra Ensemble
De zangeressen van Kobra Ensemble leerden elkaar
kennen in het Nationaal Kinder- en Jeugdkoor. Zij
hebben zich, individueel en als groep, ontwikkeld in
de klassieke muziek, popmuziek, muziektheater en in
verschillende takken van wetenschap. Deze verscheidenheid is terug te zien en te horen in deze kerstvoorstelling van Kobra vol kerst- en wintermuziek.

