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ktober in Amsterdam

In oktober kleurt Amsterdam in
prachtige herfstkleuren, de dagen worden korter en de temperaturen
dalen. De bekende poptempels in Amsterdam presenteren (inter)nationale
bands, de musea pakken uit met bijzondere tentoonstellingen en intrigerende
festivals prikkelen de nieuwsgierigheid.

I

n dit nummer:

3 Oktober in Amsterdam
10 Koffietijd
12 Nieuwe stad, oude basis
14 Plan Zuid
16 Oktober buiten Amsterdam
19 Theatertip
20 Recepten voor kleine huishoudens

De OudRoze Agenda Amsterdam wordt gemaakt in samenwerking met IHLIA en De Roze
Poort Amsterdam.
Wij hebben de inhoud met de
grootst mogelijke zorg samengesteld. Deze gegevens worden
alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. OudRoze Agenda garandeert niet dat de
inhoud juist, actueel en volledig is. Wat actueel is op het ene moment is op het volgende
moment weer achterhaald.
Bezoek ons op:
www.oudrozeagenda.amsterdam
Jouw event op onze site, mail ons:
oudroze.agenda@gmail.com
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uziek in het 7 Bruggenkwartier
30 september - 7 oktober
Genieten van kamermuziek op bijzondere locaties, uitgevoerd door
internationaal befaamde musici, in een historisch gebied in het centrum van Amsterdam: het ‘Zeven Bruggenkwartier’ keert begin oktober 2018 terug naar de stad.

Zaterdag 6 oktober 2018, 20:00 uur
Stadsarchief, Vijzelstraat 32
Een avond met Anna Enquist...
en haar muziekkeuze Toegang €25
Muziek speelt in het leven en werk van
schrijfster Anna Enquist een zeer belangrijke
rol. Tijdens een feestelijke avond in het
Stadsarchief kunt u kennismaken met deze
bijzondere auteur en genieten van haar muziekkeuze tijdens optredens in diverse spannende en interessante ruimtes van het monumentale Stadsarchief. Mattijs van de
Woerd zal in een interview met de schrijfster het nieuwe boek van Anna Enquist bespreken, de rol van muziek in haar werk en
wat verder ter tafel komt. Een niet te missen avond voor geïnteresseerden en fans van
Anna Enquist!

Dit festival heeft een heel eigen karakter
omdat de muziek, verhalen en interviews op
bijzondere plekken te horen zijn. Museum
Van Loon, de Vondelkerk, het Stadsarchief,
de Amstelkerk, Het Lam en het Goethe Instituut openen na sluitingstijd hun deuren zodat je kan genieten van muziek in een tot de
verbeelding sprekende omgeving. De cast
van internationale musici staat garant voor
hartverwarmende uitvoeringen, vaak op authentieke instrumenten. Op de website tref
je de informatie aan over het programma en Zondag 7 oktober 2018 15.00 uur
het reserveren van kaarten.
Doopsgezinde Singelkerk (Singel 452)
W zevenbruggenfestival.nl
De Dichter en de Held
Muziek van Schumann en Beethoven
Dinsdag 2 oktober 2018, 20:15 uur
Toegang €20
Amstelkerk, Amstelveld 10
Romantiek van het Avondland
Deze zondagmiddag sluiten wij ons festival
Muziek van Brahms, Berg en Schönberg
af met een groots, stijlvol programma in de
Kaarten à €20
Doopsgezinde Singelkerk, een van de mooiste, maar bij het publiek nagenoeg onbekenDonderdag 4 oktober 2018, 20:00 uur
de, kerken van Amsterdam, midden in het
Vondelkerk, Vondelstraat 120
centrum.
Classic goes Gothic
Muziek van Beethoven, Schubert, Caplet Wij brengen deze middag een ode aan twee
en Franck Toegang €20
zeer geliefde componisten, Robert Schumann
en Ludwig van Beethoven. Van Schumann beVrijdag 5 oktober 2018, 20:00 uur
luisteren wij voor de pauze vooral zijn dichMuseum Van Loon, Keizersgracht 672
terlijke en poëtische kant met liederen geMuziek aan tafel
zongen door de bekende Nederlandse bariton
Concert en bezichtiging in Museum Van Henk Neven en kamermuziek. Na de pauze
staat de geweldige Derde Symfonie, beroemd
Loon Kaarten á €27,50
als de Eroïca, van Ludwig van Beethoven op
Dit najaar presenteert Museum Van Loon een de lessenaars, in een bewerking van Beethotentoonstelling over de tafelcultuur van de vens leerling Ferdinand Ries voor pianokwarfamilie Van Loon. Tijdens de bewoning van tet.
Thora en Willem Hendrik van Loon werd de Met dit spectaculaire programma besluiten
eetkamer van Keizersgracht 672 dagelijks ge- wij de zevende editie van Muziek in het Zebruikt voor diners voor vooraanstaande gas- ven Bruggenkwartier.
ten. De eettafel zal vol staan met het fami- W zevenbruggenfestival.nl
lie tafelzilver en glinsterend porselein. Ook
het werk dat vooraf ging aan de organisatie
van een diner wordt getoond in het souterrain. Het zilverpoetsen door knecht Gerrit,
de recepten en het keukengerei van kokkin
Leida en de livreien geven een inzicht in het
leven ‘downstairs’.
Op vrijdagavond 5 oktober kunt u deze expositie bezichtigen samen met de curator van
Museum Van Loon, en genieten van muziek in
de Blauwe Salon en het Koetshuis.
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Read My World Internationaal Literatuur
Festival Amsterdam

Camera Japan Festival

C

amera Japan is het grootste Japanse multidisciplinaire culturele festival van de Benelux en
biedt een mix van film, kunst, muziek en eten.
Tijdens de 12e editie van CAMERA JAPAN zullen
meer dan veertig films te zien zijn, variërend van
arthouse drama’s en komedie tot horror en anime. De
focus ligt dit jaar op het Japanse eiland Kyushu. Vrijwel
alle films in het programma zijn Nederlandse premières,
waaronder vier Europese premières. W camerajapan.nl
Kriterion, Roetersstraat 170
4, 5, 6 + 7 oktober
EYE, IJpromenade 1
4, 5, 6 + 7 oktober

R

ead My World concentreert
zich op literatuur in al haar
verschijningsvormen,
uit
regio’s in de wereld waar
zich grote maatschappelijke veranderingen voltrekken. Het zijn plekken die we vooral kennen uit krantenkoppen en journaalflitsen.
Read My World staat dit jaar in het
teken van literatuur uit Black USA.
Met optredens van o.a. Fatma Aydemir, Sema Kaygusuz, Seray Sahiner, Nadia Moussaid,
Niña Weijers, Maurits de Bruijn, Nazmiye Oral, Funda
Müjde, Burhan Sönmez, Samora Bergtop, Karsu Dönmez,
Afrovibes Festival
Fréderike Geerdink en vele anderen. Ga naar de Read
frovibes festival brengt My World website voor kaarten en het volledige provan 4 tot en met 14 okto- gramma.
ber voor de vijftiende W readmyworld.nl
keer jonge makers en gevestigd talent op het gebied van 11, 12 + 13 oktober
theater, dans, muziek, poëzie, Tolhuistuin, IJpromenade 2
film en design uit Afrika naar Amsterdam. Afrovibes laat moderne, actuele en vernieu- KLIK Amsterdam Animation Festival
wende kunst uit grootstedelijke culturele hotspots in
n 2017 vierde KLIK haar 10 jarig
Afrika zien en verbindt dit werk en de makers ervan en
jubileum. In oktober 2018 keert
met jonge Nederlandse kunstenaars.
KLIK Amsterdam Animation Festival terug naar het EYE FilmmuAfrovibes festival brengt voor de vijftiende editie jonge seum met een selectie van 's wepioniers en gevestigd talent in theater, dans, muziek en relds beste animatiefilms.
design uit Afrika naar Nederland. Afrovibes laat het dynamische culturele leven van stedelijk Afrika zien en Animatie is niet meer weg te denverbindt dit met Nederlandse kunstenaars en publiek. ken uit de filmindustrie. VerpletteHet festival is van 4 t/m 14 oktober in Nederland in Am- rende animatiefilms doen je versterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Moderne, steld staan door fantastische, echt
actuele en vernieuwende theater- en dansvoorstellin- gelijkende beelden. Nieuwe artiesgen, muziek en film uit grootstedelijke culturele hot- ten verleggen constant de grenzen van animatie met
spots in Afrika zijn tijdens Afrovibes te zien. Centraal uitmuntende 3D computervaardigheden, prachtige
staan actuele ontwikkelingen in theater en dans die schetsen of uiterst precies gemaakte klei-animatie.
daar plaatsvinden.
KLIK@EYE
Het festival thema van dit jaar is LAND. Land wordt KLIK is ontstaan vanuit de behoefte animatiefilms toevaak enkel gezien als materiaal. Als de grond, de aarde gankelijker te maken voor een groter publiek, nieuw en
waarop wij wonen. Maar land is zoveel meer, letterlijk gevestigd talent in de schijnwerpers te zetten én de
en metaforisch. Mensen hebben een emotionele en spi- animatieliefhebber een onvergetelijke ervaring te bierituele verbinding met het land dat ze bewonen. Land is den. Naast vijf dagen lang een breed filmaanbod zijn er
onderdeel van je identiteit. Ook migratie, exploitatie of ook verschillende masterclasses, themaprogramma's,
bescherming van het land dat je bewoont zijn zowel in speciale gasten en natuurlijk de nodige feestjes!
Afrika als in Europa actuele onderwerpen. Hedendaagse
Afrikaanse en Nederlandse kunstenaars laten ons zien Filmmakers, producenten, en andere professionals uit
wat LAND voor hen betekent.
de creatieve sector komen samen tijdens de jaarlijkse
Data en theaters
Consultation Hours en het Debutante Ball. Laat je inspi4 t/m 6 oktober Compagnietheater
reren door de Animated Talks, bekijk verschillende
5 t/m 7 oktober Tolhuistuin
speelfilms en korte animaties en dompel je onder in
7 oktober Bimhuis
onze speciale thematentoonstelling. Naast een spette9 & 10 oktober De Balie
rend slotfeest zijn er ook workshops en talkshows met
12 oktober Bijlmer Parktheater
filmmakers uit de internationale competities.
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vooruit met een programma over de fusie van mens en
machine en de rol van hightech en big data.
Ooit knutselde Victor Henry Frankenstein van vers gedolven lichaamsdelen een spiksplinternieuwe mens, die hij
met behulp van duizenden volts, begeleid door spectaculaire vonkenregens in een hevig schuddend laboratorium, tot leven wist te wekken. Waarna het met losse ste10 t/m 14 oktober
ken aan elkaar genaaide creatuur zich bij monde van
EYE Film Instituut, IJpromenade 1
Boris Karloff woedend tegen zijn schepper keerde.
Inmiddels is de implantatie van zelf denkende en bioCello Biënnale
organische data verzamelende siliconenchips in het
an 18 tot en met 27 oktober menselijk lichaam een feit en ontwikkelt artificiële in2018 keert ’s werelds groot- telligentie zich tot een geduchte concurrent van het
ste internationale cellofes- menselijk brein.
tival terug naar het Muziekgebouw aan ’t IJ. De line-up is Niet ver af is de dag dat de mens zal evolueren tot een
weer indrukwekkend met solisten, extreem intelligente cyborg, waarvan de voorafschaduensembles en orkesten uit binnen- wing was te zien in Paul Verhoevens RoboCop (1987).
en buitenland die cello-optredens Althans, zo profeteren door de toekomst bezeten wetengeven in diverse genres, waaronder schappers uit Californië, die de mens willen verlossen
pop, jazz en zelfs heavy metal.
van zijn door de natuur gedicteerde beperkingen.
Met The Man Machine gaat het filmmuseum in op het
Het programma van de Cello Biënnale bestaat uit verschillende voorstellingen en concerten, daarnaast bezoek je masterclasses van veertien
grote solisten en pedagogen. Ga naar de website van de
Cello Biënnale voor meer informatie en kaarten. W cellobiennale.nl
Bekijk de website van het KLIK Amsterdam Animation
Festival voor meer informatie en de complete programmering. Het volledige programma wordt eind september
bekend gemaakt.
W klik.amsterdam

V

18 t/m 27 oktober
Muziekgebouw aan 't IJ, Piet Heinkade 1

Rode Tulp Film Festival

F

en de hele wereld.
W rtff.nl

ilmliefhebbers opgelet. Het
Rode Tulp Film Festival biedt
het allerbeste van de Turkse
arthouse cinema op het witte doek. Het enige jaarlijks terugkerende Turkse filmfestival in Nederland beleeft in 2018 haar 5e
editie. Het thema van het filmfestival dit jaar is vluchtelingen en gedwongen migratie, een actueel en
belangrijk onderwerp voor Turkije

oude droombeeld van de mensmachine en de verbeelding van de nieuwste technologische ontwikkelingen in
de cinema. Hoe brengt de mens zijn lichaam en leven in
overeenstemming met de voortrazende techniek en de
opkomst van big data? De implicaties van deze vraag
worden belicht in het filmprogramma, de thematisch
verwante tentoonstelling van de Japanse kunstenaar
Ryoji Ikeda – hij werkt onder meer met computerdata en
kwantummechanica – talkshows en lezingen.

1 t/m 11 november
Rialto Filmtheater, Ceintuurbaan 338

Te zien zijn iconische personages uit de filmgeschiedenis
zoals ‘Futura, der Maschinenmensch’ uit Fritz Lang’s
klassieker Metropolis (1927), het monster van FrankenThe Man Machine
stein (Bride of Frankenstein, 1935, James Whale) en de
wrekende cultheld van ijzer en schroot in de cyberpunk18 oktober – 13 november
ver de technologisering van het menselijk li- productie Tetsuo: the Iron Man (1989) .
chaam en de vermenselijking van de technologie.
Ook aan bod komen de toekomstvisies, die zowel somber
als optimistisch kunnen zijn. Van de tussen aliens levenSchetsten James Whale en David Cronenberg nog dysto- de Dr. Morbius in Forbidden Planet (Frank Mcleod
pische toekomstvisies met Frankenstein en eXistenz, Wilcox, 1956), Godard’s Alphaville (Jean-Luc Godard,
inmiddels lijkt de vermenselijking van technologie een 1965), THX 1138 (1971) van George Lucas en de anime
feit. Is de laatste barrière geslecht? Eye kijkt terug en Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995) tot Her (2013),
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Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995) tot Her (2013),
waarin Spike Jonze een jonge schrijver verliefd laat
worden op een zelfbewust en zelflerend besturingssysteem, een ontmoeting die niet zonder kleerscheuren
verloopt.
Alle denkbare scenario’s over de samenwerking tussen
menselijke- en machine-intelligentie komen aan bod in
het vier weken durende filmprogramma, waarbij rijkelijk wordt geput uit de Eye-collectie.
W eyefilm.nl
EYE Filmmuseum, IJpromenade 1

6

1001 vrouwen in de 20ste eeuw
4 oktober – 10 maart 2019

D

eze winter presenteert het Amsterdam Museum
de tentoonstelling ‘1001 vrouwen in de 20ste
eeuw’. Samen met Els Kloek, auteur van het gelijknamige boek, stelt het museum opmerkelijke
vrouwen voor die in de vorige eeuw elk een eigen rol
speelden in de Nederlandse geschiedenis. Sommigen
zijn beroemd of waren berucht, anderen nauwelijks bekend.
Aan de hand van uiteenlopende voorwerpen, foto’s en documenten ontmoet de
bezoeker meer dan
120 vrouwen en ontdekt wat hen zo bijzonder maakt. Ze
streden
voor
hun
rechten, ze veroverden het publieke domein, ze zaten in het
verzet, ze excelleerden in vormen van kunst of ze wilden de wereld veranderen. Vrouwen en mannen uit onze tijd geven in de
tentoonstelling hun eigen visie op het verhaal van deze
vrouwen. Bezoekers kunnen zelf de naam van een vrouw
die zij belangrijk vinden aan de tentoonstelling toevoegen.

Charles Laval was al op jonge leeftijd succesvol op de
jaarlijkse Salontentoonstelling in Parijs. Na een paar
jaar in Parijs te hebben gewoond, verhuisde hij naar
Pont-Aven (Bretagne). Hier ontmoette hij Paul Gauguin.
Na zijn terugkeer uit Martinique werd Laval een belangrijke kunstenaar binnen de ‘School van Pont Aven’. In
1890 werden Gauguin en Laval verliefd op dezelfde
vrouw. Dit betekende het einde van hun vriendschap.
W vangoghmuseum.nl
Van Gogh Museum, Museumplein 6

Locatie Amsterdam
5 – 26 oktober

L

ocatie: Amsterdam
is een groep van
acht schilders en
tekenaars die op
locatie in Amsterdam
werken. Dat wil zeggen
dat zij ter plekke, direct
naar de natuur werken.
Zij zijn allen specialist in
landschap en stadsgezicht
en hebben elk hun eigen stijl, techniek en invalshoek
om de stad te beschouwen. De locaties variëren van
bekende pittoreske straten tot onbekende, nieuw gebouwde wijken. Opbouw zowel als afbraak komen aan
de orde. De groep bestaat sinds 2002 toen zij voor het
eerst in deze samenstelling, onder de titel ‘Locatie:
Amsterdam’ tentoonstelden. De tentoonstelling die in
Beeld: Beatrix de Rijk – De eerste Nederlandse vrouw de Amstelkerk plaatsvindt is de achtste aflevering.
met een vliegbrevet, in Frankrijk behaald in 1911.
In 2011 publiceerde Theo de Feyter het boek ‘De TenW amsterdammuseum.nl
toonstelling’ (Uitgeverij De Buitenkant, Amsterdam
2011). Het is een essay over het Amsterdamse stadsgeAmsterdam Museum, Kalverstraat 92
zichten als lieu de mémoire en is gebaseerd op het werk
van de kunstenaars van ‘Locatie: Amsterdam’.

Gauguin & Laval op Martinique
5 oktober – 16 januari 2019

‘Locatie: Amsterdam’ bestaat uit Theo de Feyter, Lau
Heidendael, Dirck Nab, Bert Osinga, Joanna Quispel,
Wendelien Schönfeld, Kris Spinhoven en Janneke Tangelder.
W stadsherstel.nl
Amstelkerk, Amstelveld 10

80 jaar oorlog
12 oktober – 20 januari 2019

I
U

it onvrede over het decadente leven in Parijs
vertrokken Paul Gauguin (1848 – 1903) en Charles
Laval (1861-1894) naar exotisch Martinique. In de
korte tijd die ze op het eiland verbleven, maakten ze een reeks bijzonder mooie kunstwerken. De reis
zou allesbepalend zijn voor hun verdere artistieke ontwikkeling.

n 2018 is het 450 jaar
geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Iedereen heeft
wel eens gehoord van
deze jarenlange opstand
van de Nederlanden onder leiding van Willem
van Oranje tegen de
Spaanse koning Filips II.
Maar wat is de betekenis
van die oorlog, waarom
is dit conflict voor Nederland belangrijk? In de
tentoonstelling 80 jaar
oorlog laat het Rijksmuseum met bijzondere
kunstwerken en spannende voorwerpen uit
die tijd zien hoe geweld,
opstand en burgeroorlog, terreur en onderdrukking, religieuze vervolgingen
en vluchtelingen konden leiden tot het ontstaan van het
huidige Nederland en België, zonder dat dit ooit de bedoeling was.
W rijksmuseum.nl

In de tentoonstelling Gauguin en Laval op Martinique
zullen de warme, kleurrijke schilderijen die Gauguin en
Laval op Martinique maakten te zien zijn, samen met
hun prachtige voorstudies en grote, uitgewerkte pas- Rijksmuseum, Museumstraat 1
tels. Dat is bijzonder, want deze werken zijn nog nooit
eerder bij elkaar gebracht.
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Document Nederland. Het café foto’s van met eindeloos geduld kijken, lopen en wachten tot het
goede moment zich voordoet en alle elementen zich in
Stacii Samidin
de juiste combinatie tot elkaar verhouden en elkaar ver12 oktober – 20 januari 2019
sterken. En dan nog blijkt pas in de donkere kamer of

I

edere club, groep of subcultuur heeft zijn eigen ‘hang
out’ in de vorm van een café. Denk aan een truckerscafé, een café voor na het kerkbezoek, een studentencafé, een
voetbalcafé in een stadswijk,
noem maar op. Hoe verschillend het interieur, sfeer en de
clientèle, hoe vergelijkbaar is
het doel van iedere cafébezoeker: contact, vertier en ontspanning.

hij een voltreffer heeft gemaakt. Wie zijn werk bekijkt,
ziet in elke foto een glimp terug van de oude Hollandse
meesters en hun 19e-eeuwse collega’s van de Haagse
School.

Han Singels kiest een landschap waarin hij gemakkelijk
kan manoeuvreren en dicht bij de koeien kan komen.
Hij zoekt naar wat in de schilderkunst een gestoffeerd
landschap heet, met dieren (koeien), hoogtes
(bijvoorbeeld dijken) en coulissen (zoals bomengroepen)
om verschillende niveaus in het beeld te kunnen vastleggen. Singels fotografeert een tijdloos Nederlands
landschap. Boerderijen, stallen, silo’s, hoogspanningsmasten, wegen en spoorlijnen laat hij bewust buiten
beeld. Als hij dit soort elementen in zijn foto’s zou toelaten, zou ongewild het documentaire aspect van de
fotografie het beeld weer binnen sluipen en zouden de
foto’s niet meer over het Nederlandse landschap gaan,
maar over de infrastructuur van de Nederlandse landbouw en het beleid daaromtrent.

In opdracht van het Rijksmuseum brengt fotograaf Stacii Samidin (1987) voor de fototentoonstelling Document Nederland verschillende Nederlandse cafés met zijn eigen stamgasten, klanten en
kastelein in beeld. Eerdere fotografen waren o.a. Hans
Aarsman (1984), Dana Lixenberg (2011) en Anoek Steketee (2017).

W stadsarchief.amsterdam.nl

Han Singels (Brastagi,
Indonesië, 1942) studeerde onder andere
aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten in Den
Haag en aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, waar hij zich
richtte op fotografie
en grafische vormgeving. Hij begon zijn
carrière als documentair fotograaf in opdracht van kranten en tijdschriften en behoort tot een
generatie geëngageerde fotografen die de sociale en
politieke ontwikkelingen vanaf eind jaren zestig, begin
jaren zeventig vastlegde. Vanaf de jaren tachtig koos
Singels vaker voor lange termijnprojecten. Zo maakte
hij series over jongeren (foto-opdracht Rijksmuseum
Amsterdam, 1983) en aidspatiënten (foto-opdracht
Stadsarchief Amsterdam en Amsterdams Fonds voor de
Kunsten, 1990). In 2007 was Singels’ serie Polder Holland voor het eerst in Huis Marseille te zien, toen de
primeur van zijn iconische foto’s van koeien in het Hollandse polderlandschap. In 2012 werd de serie getoond
in het Gemeentemuseum Den Haag. Het werk van Singels bevindt zich in diverse particuliere en museale collecties en wordt vertegenwoordigd door Galerie Wouter
van Leeuwen.

Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32

Beeld: Hogedijk 2008 © Han Singels

Collectie: Han Singels – Polder Holland
t/m 2 december

W huismarseille.nl

Beeld: Café in Limburg
W rijksmuseum.nl
Rijksmuseum, Museumstraat 1

Amsterdammers – Leo van der Noort
14 september – 25 november

D

e Amsterdamse fotograaf Leo van der
Noort (1940) fotografeert dát wat zich afspeelt tussen de mensen, op
straat in de binnenstad van
Amsterdam. Twee mensen
die op de vuist gaan, gezelligheid op de Zeedijk, de levendigheid van het Keti-Koti
festival, straatmuzikanten, een eetfestijn in Amsterdam Noord. Het is nooit geposeerd. Van der Noort ziet
zijn foto’s als de verbeelding van de gewone Amsterdammer, maar hij drukt vaak af op het moment dat er
wat ongewoons gebeurt.
Beeld: Voetbal kijken op de Noordermarkt 2017. Foto
Leo van der Noort

D

Huis Marseille - Museum voor Fotografie, Keizerse titel Polder Holland geeft al weg waar deze gracht 401
serie van Han Singels over gaat: het typisch Hollandse polderlandschap, dat tevens het decor
vormt in de nieuwe serie panorama’s van Hellen
van Meene. Bij Van Meene staat de doodskist met rouwenden centraal, bij Singels de koe.
In de voetsporen van Paulus Potter, Aelbert Cuyp, Gerard Bilders, de gebroeders Maris en Willem Roelofs trok
Han Singels vanaf 2000 door de Noord-Hollandse polders, Gelderse uiterwaarden en Utrechtse weilanden om
het landschap te fotograferen. Gingen zijn illustere
voorgangers nog te voet of in een kar met hun schetsboek op pad, Singels trok er vanuit Amsterdam met zijn
brommertje en camera op uit. Licht, lucht, water, bomen, graslanden, en koeien in alle soorten en kleuren,
zijn de elementen waarmee schilders op het doek – en
meestal in het atelier – het landschap uit hun verbeelding creëren. Als fotograaf kan Singels niet anders dan
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KOFFIETIJD

O

p 18 juni jongstleden stond in Het Parool:
'Koffiewinkel uit VOC-tijd dreigt te verdwijnen,' het ging hier over 't Zonnetje op de
Haarlemmerdijk. Zonde, dat is zeker. Maar
ook meteen een mooie aanleiding om over koffie in
Amsterdam te praten, want dat verhaal gaat ver
terug.
De eerste melding van een koffiehuis in Nederland
stamt uit 1670 en kom uit Den Haag, maar waarschijnlijk was Amsterdam eerder; dat was immers
hét handelscentrum in die tijd.

Zo weten we dat de VOC al sinds 1626 koffie in het
Midden-Oosten verhandelde en dat in 1640 de eerste commerciële lading koffiebonen uit Mokka in
de Amsterdamse haven arriveerde. En de Griek Demetrius Christoffel zou in 1665 al een lening hebben gekregen voor de oprichting van een koffiehuis
in Amsterdam.
Vaak waren de eigenaren van de eerste koffiehuizen Grieken en Armenen en bestond het publiek uit
buitenlanders en handelaren die al eens elders koffie hadden gedronken. En misschien wat avontuurlijke jongelingen.

Kom gezellig bij ons een bakkie doen:
VROUW EN VAART
President Allendelaan 733
10:30 – 12:00 uur
FEMTASTIC KOFFIE NIEUW-WEST
DE RIETVINCK
Vinkenstraat 185
10:00 – 12:00 uur
‘t ROZE HART KOFFIE OCHTEND
DE POORT

Die eerste plekken waren vaak klein en donker. Er Hugo de Grootkade 18-28
waren wat tafels en planken voor kopjes en suiker 14:00 – 16:00 uur
en er was een vuur om koffie op te zetten - op de- ROZE KOFFIE INLOOP – OUDWEST
zelfde manier als Turken en Grieken nu nog doen.
In 1696 begonnen Nederlanders met het verbouwen
van koffiebonen op Java; zo waren ze niet langer
afhankelijk van Mokka. Er kwamen dan ook steeds
meer koffiehuizen, vooral rond de Beurs, Rokin en
Kalverstraat; in 1700 waren het er al meer dan 32.

FLESSEMAN
Nieuwmarkt 77
14:00 – 16:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP – CENTRUM

HET SCHOUW
Ze waren een stuk chiquer dan de eerste koffiehui- Dollardplein 2
zen - in de Drie Kroontjes in de Kalverstraat zou 10:00 – 12:00 uur
zelfs een koffie-spuitende fontein hebben gestaan. ROZE KOFFIE INLOOP – NIEUWENDAM
De clientèle bestond uit leden van de gegoede
klasse. Ze kwamen er om koffie te drinken, maar
vooral ook om er te discussiëren, te roddelen, te
kaarten, te gokken en kranten te lezen.

DE VENSER
Berthold Brechtstraat 1
10:00 – 12:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP – ZUIDOOST

Het waren wel allemaal mannen; De enige vrouwen Kijk op de website van OUDROZE AGENDA
die er kwamen, werkten er. Maar die waren dan waar deze dag wordt gehouden.
weer niet van de gegoede klasse. Vrouwen moesten wachten tot het midden van de negentiende W OUDROIZEAGENDA.AMSTERDAM
eeuw voor ze er werden toegelaten. Zo werden in
Hotel Krasnapolsky pas in 1882 wc's voor vrouwen
gebouwd.
Volkskoffiehuizen werden eind negentiende eeuw
ingezet in de strijd tegen alcoholmisbruik onder
arbeiders; in de jaren vijftig kwamen bruine intieme cafés in Parijse stijl; daarna verschenen de Italiaanse espressobars; coffeeshops in de jaren zeventig en afgelopen jaren Starbucks en de third
wave coffee...
Koffie reflecteert de tijdgeest. Dat 't Zonnetje nu
symbool wordt van de discussie over klassieke winkels versus toerisme, is geen wonder.
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Nieuwe stad, oude basis

‘stadswerf’ is dan ook zeer passend.

ostenburg wordt een nieuwe
stadswijk, zo kwam onlangs in
het nieuws. Na de zomervakantie starten de eerste grote
bouwactiviteiten en de inschatting is
dat er vanaf 2023 volop gewoond, gewerkt en uit kan worden gegaan. De
identiteit van het gebied en de bestaande bebouwing vormen een belangrijk
uitgangspunt bij de ontwikkeling.

De V.O.C. is opgericht in 1602, maar in de
daarop volgende jaren van bloei was de Kamer
Amsterdam van de V.O.C. uit de vestigingen in
het stadscentrum gegroeid.
Op het schiereiland Rapenburg, waar tot dan
toe de schepen van de Compagnie werden gebouwd, was geen ruimte voor uitbreiding. Oostenburg was een schiereiland, ontstaan door
stadsuitbreiding van Amsterdam in de 17e
eeuw. Het stadsbestuur wees het toe aan de
V.O.C., die het bestemde voor het uitreden
(uitrusten) van schepen, en voor opslag van uit
de Oriënt aangevoerde producten zoals porselein en specerijen. Deze goederen werden opgeslagen in het Oostindische Zeemagazijn, een
reusachtig pakhuis waarvan de bouw rond 1660
was
begonnen.
Terzelfdertijd
kwamen
scheepswerf, lijnbanen en andere gebouwen
tot stand.

O

Het stedenbouwkundig plan, gemaakt door Urhahn Stedenbouw & Strategie, sluit aan op de
oude opzet van het eiland. Oostenburg, dat in
1660 speciaal voor de Verenigde Oost Indische
Compagnie (VOC) werd opgeworpen (met afval
en opgebaggerde grond) bestond oorspronkelijk uit vijf deeleilanden. Met uitzondering van
het eerste eiland (aan de Nieuwe Vaart), waar
ook gewoond werd, waren de eilanden bestemd voor werk. En niet zomaar wat werk: de
VOC beschikte over een pre-industrieel bedrijfscomplex van ongekende schaal in Europa.
Je vond er onder andere de VOC-werf, haar
imposante
Oost-Indische
Zeemagazijn,
scheepshellingen en gespecialiseerde werkplaatsen. Het stedenbouwkundig thema

In de tijd van de V.O.C. is de bedrijvigheid op
Oostenburg altijd zeer groot geweest. Ook de
Russische tsaar Peter de Grote heeft er gewerkt. Gedurende ruim vier maanden bekwaamde hij zich als scheepstimmerman en
werkte hij mee aan de bouw van de Petrus en
Paulus, een fregat van de V.O.C.
Bij zijn terugkeer naar Rusland ontving Peter
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de Grote als geschenk een kleiner schip, en een nieuwe stoere stadswijk. Dat stoere kaeen oorkonde als getuigenis dat hij het vak van rakter is niet nieuw – Oostenburg was altijd al
scheepstimmerman meester was.
stoer. De bestaande waarden worden dankbaar
ingezet en er wordt op voortgebouwd. Erfgoed
In 1795 hield de V.O.C. op te bestaan. Het op z’n best!
grootste deel van het terrein lag braak totdat
daar door Paul van Vlissingen in 1827 de grond- W oostenburg.nl
slag voor het latere Werkspoor werd gelegd.
Natuurlijk wordt de identiteit van Oostenburg
ook gekenmerkt door de gebouwen.
Hoewel de oudste gebouwen uit de VOC-tijd
verdwenen zijn, is het productieve karakter
behouden gebleven. Nadat de VOC failliet
ging, groeide Oostenburg vanaf 1827 uit tot
het centrum van machinefabricage, scheepsbouw en aanverwante bedrijvigheid. Eerst
kwamen er een smederij en reparatiewerkplaats voor stoommachines van de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij (ASM). In de loop
van de negentiende eeuw groeide het uit tot
een voor Nederland ongekend imposant industrieel complex, waar onder meer de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM),
Werkspoor en Stork hun plek vonden. Een paar
van die gebouwen staan er nog en de meeste
hebben een monumentenstatus. In januari
2016 nog werd Stelplaats 3, de oudste hal van
de Werkspoorhallen, aangewezen als gemeentelijk monument.
De hal Stelplaats 3 is vooral bijzonder vanwege
de constructie en is ook wel ‘een kathedraal
voor de industrie’ genoemd. Het gebouw staat
centraal in gebied en blijft, net als rijksmonument de Van Gendthallen, dienst doen als eyecatcher. Minder opvallend, maar ook bijzonder: aan de oostzijde van het gebied aan de
Conradstraat (parallel aan de Czaar Peterstraat) staat gemeentelijk monument Conradstraat 471. Dit is een bedrijfsgebouw uit het
begin van de twintigste eeuw, dat oorspronkelijk in gebruik werd als schaft- en waslokaal,
als verbandkamer en als portiers verblijf voor
de NSM. Later werd het geschikt gemaakt als
garage en het is nu in gebruik bij een theatergezelschap. De muur van het bedrijfsgebouw
zelf is ook bijzonder, want die loopt door en
heeft een toegangspoort (de poort naar de
voormalige scheepswerf). Deze gelijktijdig met
het gebouwtje opgetrokken bakstenen muur
bevat een dubbele toegangsdeur onder rondboog en een stalen deur voor (alleen) voetgangers. Op de boog zit een plaquette met de inscriptie
‘Nederlansche
ScheepsbouwMaatschappij’.
En natuurlijk is daar Roest, ook wel bekend als
‘gebouw A’, dat we allemaal als horecagelegenheid kennen. Hier brengen mensen nu vooral hun vrije tijd door, maar ook in dit karakteristieke gebouw werd vroeger hard gewerkt.
Het hoorde in de Werkspoortijd bij de oorspronkelijke centrale. Stadgenoot / Oostenburg SGN realiseert de transformatie van het
voormalige ‘werkeiland’. Zoals op hun website
te lezen valt: Oostenburg wordt ontwikkeld tot
13

Plan Zuid als voorbeeld

O

p 4 oktober 2017 werd Plan Zuid
aangewezen
als
beschermd
stadsgezicht van het Rijk. Daarmee kreeg het door Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) ontworpen
plan de nationale erkenning die ook bijvoorbeeld onze grachtengordel, de
Haagse binnenstad en Tuindorp Vreewijk
in Rotterdam ten deel vielen. Onder
meer door de samenhang tussen stedenbouw en architectuur diende én dient
Plan Zuid als belangrijk voorbeeld.
Meer dan 100 jaar maar springlevend
Deze maand is het precies 101 jaar geleden
dat het uitbreidingsplan Zuid door de gemeenteraad werd vastgesteld. In 1915 presenteerde
Berlage het plan en na de vaststelling begon
Amsterdam meteen met de realisatie. Tussen
1917 en 1925 werden de Rivierenbuurt, Apollobuurt, de Stadionbuurt en een groot deel van
de Nieuwe Pijp gebouwd. De stedenbouwkundige benadering die in Plan Zuid is vormgege-

ven is nog steeds springlevend. Vanaf de jaren
'80 van de vorige eeuw heeft Berlages opzet
grote invloed gehad op stedenbouwkundige
projecten in Amsterdam.
Wegen, straten, pleinen, groen
De essentie van Plan Zuid ligt in de manier
waarop Berlage met de architectuur van het
gesloten bouwblok stedelijk ruimtes vormgaf.
Hoogteaccenten markeren toegangen van stra-

ten of sluiten zichtlijnen van buurtstraten af
en monumentale gebouwen domineren omsloten pleinen. Deze markante gebouwen vormen
bovendien blikvangers van de hoofdverkeersassen. Maar ook was, voor het eerst in de stedenbouwkundige geschiedenis, groen een belangrijk onderdeel van het ruimtelijk ontwerp.
De Apollolaan, de Churchilllaan en de Minervalaan zijn breed opgezette, met veel bomen
beplante lanen die als een ‘parkway’ de verschillende wijken aaneenrijgen.
Slim gesloten bouwblok
Met de architecten van de Amsterdamse
School kwam er een nieuwe generatie ontwerpers die in staat was de lange wanden van de
gesloten bouwblokken als een geheel vorm te
geven. Ook voor de aanleg van Plan Zuid werden gesloten bouwblokken toegepast, zoals in
de grachtengordel en de 19de-eeuwse wijken.
Berlage hield echter ook rekening met de oriëntatie op de zon, waardoor er genoeg licht in
de woningen kwam. En hij maakte de binnenhoven zo groot dat ook bínnen de blokken veel
ruimte voor groen kwam. Deze stedenbouwkundige benadering wordt duidelijk als je de
beroemde vogelvluchtperspectieven bekijkt.

Beeld: Bouw van de ‘Wolkenkrabber’ op het Victorieplein.

Terug van weggeweest
In de jaren ’80 zetten stedenbouwkundigen
zich af tegen de kleinschalige opzet van de
bloemkoolwijken met woonerven uit de jaren
'70 en de onduidelijke grens tussen privaat en
openbaar gebied. Ze grepen terug op typologieën die in het verleden hun diensten hadden
bewezen, zoals het gesloten bouwblok. Carel

14

Beeld: Vogelvlucht van Plan Zuid door Berlage

Weeber paste dit principe toe in de woonwijk
Venserpolder (1986) om samenhang in de wijk
te brengen. Hoewel elk bouwblok door een andere architect is ontworpen is er door spelregels voor de vormgeving eenheid in de wijk gekomen. Eind jaren '80 greep ook Jo Coenen bij
het stedenbouwkundig ontwerp voor het KNSMeiland terug op Berlages principes.

Beeld: KNSM eiland

De individuele woningen moesten deel gaan
uitmaken van een samenhangend geheel, niet
alleen voor wat de architectuur betreft maar
ook met de openbare ruimte en het groen. In
contrast met de weidse openheid van het water rondom ontstond zo een monumentaal,
stedelijk ensemble dat de allure van Plan Zuid
benadert. En nieuwe stedenbouwkundige plannen zoals het ontwerp voor de Sluisbuurt laten
zien dat het gesloten bouwblok weer helemaal
terug is. Natuurlijk, de hoogteaccenten zijn
iets extremer geworden en worden anders toegepast, maar toch. We ervaren nog altijd de
weerklank van Berlage, ook buiten de grenzen
van Plan Zuid.
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Oktober buiten Amsterdam

I

n en om Amsterdam
Stap van de gebaande paden af en
ontdek de buurten en de omgeving
van Amsterdam. Elke buurt heeft
zijn eigen charme en identiteit. Even
helemaal de stad uit? Niets is zo lekker
als een dagje uitwaaien op het strand of
in de natuurgebieden van Amsterdam.

D

e levendige Pijp is tegenwoordig een
echte culinaire hot-spot. Het ruige
NDSM in Noord huist veel kunstenaars
en broedplaatsen. En de straten van de
Oostelijke Eilanden staan vol met indrukwekkende moderne architectuur. Ook in de omgeving van Amsterdam kun je veel leuke activiteiten doen. Een bezoek aan De Stelling van
Amsterdam is bijvoorbeeld een spannend uitje. Ga ondergronds op forteiland Pampus of
dwaal door de gangen van een middeleeuws
kasteel zoals het Muiderslot.

B

uiten Amsterdam
Als je Amsterdam wilt ervaren vergeet
dan niet de grenzen van de stad achter
je te laten! Binnen een half uur van Amsterdam kun je uitgebreid shoppen in Haarlem,
kom je oog in oog te staan met de windmolens
op de Zaanse Schans, ben je ineens omgeven
door tulpenvelden in en rond de Keukenhof en
kom je mensen in klederdracht tegen in de historische stadjes zoals Edam en Volendam.
Neem de tijd om de omgeving van Amsterdam
te ontdekken! We vergeten vaak hoeveel
schoonheid er te zien is in eigen land.
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George Henri Lantman – Edelsmid van
de Amsterdamse School
t/m 7 oktober

kwetsbaarheid. T/m 6 januari zijn de originelen uit Apen en Hoefdieren te zien.

V

an 24 augustus tot en
met 7 oktober 2018
wijdt Museum Jan
van der Togt een tentoonstelling aan het werk
van de veelzijdige edelsmid
en metaalkunstenaar George Henri Lantman (1875 –
1933).

Lantman behoort tot de top
van kunstenaars uit het
tijdperk van de Nieuwe
Kunst en Art Deco. Al in zijn
eigen tijd werd hij door
vakgenoten en kenners geroemd om zijn technische virtuositeit. Zijn werk is vertegenwoordigd in verschillende museale collecties als het
Rijksmuseum Amsterdam en het Drents Museum Assen. Fraai vormgegeven klokken, vazen,
lampen, schalen en sieraden worden in deze
tentoonstelling getoond uit de collecties van
zijn kleindochter Joke Radius en haar man Adri
Vermeer en het Drents Museum Assen.
Na zijn opleiding deed Lantman ervaring op de
zilverfabriek C.J. Begeer in Utrecht. Hij nam
deel aan een aantal belangrijke nationale en
internationale tentoonstellingen, waaronder
de vermaarde Exposition Internationale des
Arts Décoratifs & Industriels Modernes in Parijs
in 1925. Van 1912 tot 1933 was hij als docent
edelsmeden verbonden aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam.

Van 1903 tot 1940 bracht Verkade bijna jaarlijks een nieuw verzamelalbum uit. Daarin konden plaatjes worden geplakt die in verpakkingen van Verkadeproducten zaten. De verzamelalbums waren een doorslaand succes. Van
27 van de 35 uitgegeven albums zijn de originele aquarellen bewaard gebleven. Ze worden
zorgvuldig bewaard in het Zaans Museum en
wisselend tentoongesteld in de Verkade Experience.
Het Zaans Museum presenteert in 2018 het hele jaar de Verkade-verzamelalbums van ARTIS,
aanleiding is het 180-jarig bestaan van ARTIS.
W zaansmuseum.nl
Zaans Museum en Verkade Paviljoen
Schansend 7 - Zaandam

Leonardo da Vinci

5 oktober – 16 januari 2019
eylers
Museum
organiseert
een
grote tentoonstelling over Leonardo da Vinci. Na spraakmakende exposities over
Michelangelo (2005) en
Rafaël (2012) in het museum is het nu de beurt
aan de meest veelzijdige en beroemdste kunstenaar uit de Renaissance.

T

Twee jaar geleden is Teylers Museum begonLantman woonde en werkte van 1920 tot aan nen met het realiseren van een oude droom:
zijn overlijden in 1933 aan de Amsterdamse- de eerste grote Nederlandse tentoonstelling
weg in Amstelveen, waar zijn vrouw de drogis- van echte tekeningen van Da Vinci. Leonardo’s
werk is verspreid over musea over de hele weterij ‘De Groene Hagedis’ runde.
reld en het is niet gemakkelijk om het in bruikW jvdtogt.nl
leen te krijgen.
Museum Jan van der Togt
W teylersmuseum.nl
Dorpsstraat 50 – Amstelveen
Teylers Museum
Spaarne 16 – Haarlem
Verkade-album 'Apen en Hoefdieren'
t/m 6 januari 2019
n de schatkamer van het Verkade Paviljoen Frans Hals en de Modernen – Hals ontworden de originele aquarellen van de Ver- moet Manet, Singer Sargent, Van Gogh
kade plaatjes en de daarbij behorende al- 13 oktober – 24 februari 2019
bums tentoongesteld. Om de vier maanden Tweehonderd jaar na zijn dood werd Frans
wordt deze presentatie gewisseld vanwege hun Hals herontdekt als modern idool. Hij werd be-

I
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wonderd, zelfs aanbeden door laat negentiende-eeuwse kunstenaars als Edouard Manet,
Max Liebermann en Vincent van Gogh. Stuk
voor stuk waren ze zeer onder de indruk van
zijn losse toets en ruwe schilderstijl, die
‘impressionistisch’ overkwam.

kunstenaars die zich laten inspireren door de
oude meesters. De expositie laat zien dat het
genre ook in de hedendaagse kunst springlevend is. Met werk van o.a. Cornelis le Mair, Jos
Aanraad, Ruud Verkerk, Ki Tan, Robin Noorda
en Margot van de Stolpe (afbeelding).
W flowerartmuseum.nl
Deze tentoonstelling toont de enorme impact Flower Art Museum
van Frans Hals op deze moderne schilders. Kudelstaartseweg 1 – Aalsmeer
Voor de eerste keer worden de schilderijen
van de beroemde Nederland Breit in Keramiek
zeventiendet/m 24 februari 2019
eeuwse portrete tentoonstelling toont op een creatieve
schilder gepremanier raakvlakken van twee oude amsenteerd naast
bachten; plateel bakken en breien.
reacties op zijn
werk uit andere Aanleiding voor de tentoonstelling is het kunsthoogtijdagen van historisch onderzoek van textielkunstenares
de schilderkunst. Constance Willems (Den Haag, 1953) naar afDoor werken van beeldingen van breien in de Nederlandse
Frans Hals te kunst, die zij vervolgens toepast in haar eigen
zien in relatie werk. Haar gebreide objecten zijn onder meer
tot het virtuoze gebaseerd op een afbeelding zelf (straatje van
werk van de kun- Vermeer), op kleuren (Delfts Blauw), op herstenaars die hij komst (Marken), oude patronen (kleding van
inspireerde,
poppen) of details (steekmouwen en kraag op
wordt inzichte- een tableau van de jonge koningin Wilhelmilijk hoe modern na).
Frans Hals was in
hun ogen: ‘Frans In de tentoonstelling zijn tegels, tegelplaten,
Hals, c’est un tableaus en plastieken te zien met het thema
moderne’.
breien uit eind 19e-begin 20e eeuw. Modern
keramisch breiwerk van Marie-Christine Berk
Beeld: Van Gogh, portrait du Facteur Joseph vorm een prachtige hedendaagse aanvulling.
Roulin 1888
W purmerendsmuseum.nl
Purmerends Museum
W franshalsmuseum.nl
Kaasmarkt 20 – Purmerend
Frans Hals Museum
Groot Heiligland 62 – Haarlem

D

Oude meesters door jonge ogen
Hedendaagse bloemstillevens
13 oktober – 6 januari 2019

D

e bloemstillevens van oude meesters uit
de Nederlandse schilderkunst zijn wereldberoemd. Het werk van kunstenaars
als Rachel Ruysch, Jan van Huysum en
Georgius van Os spreekt niet alleen tot de verbeelding van een groot publiek, maar is ook nu
nog een bron van inspiratie voor kunstenaars.
In deze tentoonstelling presenteert het Flower
Art Museum bloemstillevens van hedendaagse
18

THEATERTIP

E

en nieuw tragikomisch toneelstuk over ouder worden in een
snelle maatschappij

Bruun Kuijt en Jan Elbertse naderen de grens
van ‘oud’. Van versleten, saai, lelijk, zwak en
uitgerangeerd zijn. Althans, zo wordt er tegen
ouderdom in onze maatschappij vaak aangekeken. ………………
Wat betekent dit voor Bruun en Jan?
De acteurs hebben de schrijver Wannie de
Wijn bereid gevonden dat gegeven op een komische en ontroerende wijze uit te werken.
Ze spelen twee gepensioneerde acteurs, tevens liefdespartners, die nog één keer gevraagd worden een optreden te verzorgen in
een succesvolle, snelle talkshow die dagelijks
op de buis te zien is. Zullen de beide heren in
staat zijn hun act in één minuut te presenteren en de waanzin van deze snelle maatschappij te overleven? ………………………………………….

SPEELLIJST:
ZA 27 OKT 20:30 uur T
THEATER DE OMVAL – DIEMEN
DI 13 NOV 14:00 uur VP
ZAANTHEATER – ZAANDAM
DI 13 NOV 20:30 uur P
ZAANTHEATER – ZAANDAM
WO 14 NOV 20:30 uur
THEATER DE PURMARYN – PURMEREND

Onder de regie van Allan Zipson zal ‘Wat nou
oud?’ eerst en vooral een tragikomische en VR 23 NOV 20:30 uur
herkenbare voorstelling worden voor zowel SCHOUWBURG DE MEERSE – HOOFDDORP
oud als jong.
ZA 9 FEB 20:30 uur
THEATERPAND – WEESP
VR 22 FEB 20:30 uur
ZA 23 FEB 20:30 uur
ZO 24 FEB 15:00 uur
BETTY ASFALT COMPLEX - AMSTERDAM
T try-out, VP voorpremière, P première
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