


 

 

 

 

 

 

En mis je de palmbomen… ga eens naar de Hortus Botanicus 

en voel je in tropische sferen, ook in de winterperiode. 



 Er is elk weekend een festival 
Een weekend met acht festivals is geen 
uitzondering in Amsterdam: van de ruim 
300 festivals die de stad telt, vindt het 
grootste deel plaats in de zomer. Van 
grote dancefestivals tot een springkus-
senfestival voor volwassenen en kleine 
evenementen waarbij lokaal muzikaal 
talent of lekker eten centraal staat: be-
denk het maar en het is er! Lees hier 
meer over de festivals in Amsterdam.  
W iamsterdam.com/nl/uit/festivals 
 
Je kunt barbecueën in het park 
Met een beetje goed weer kun je na je 
werk meteen door naar een van de vele 
Amsterdamse parken om de barbecue 
aan te steken (en bij slecht weer is er 
altijd wel een vriend of vriendin met een 
fijn balkon te vinden). Hamburgers, fles-
je wijn, stokbrood, picknickkleed mee? 
Eet smakelijk! Let op: om boetes te 
voorkomen is het wel handig om van te-
voren even uit te zoeken waar barbecue-
ën is toegestaan. Vanaf 2017 is barbe-
cueën niet meer toegestaan in het Von-
delpark.  
W maps.amsterdam.nl/bbq/?LANG=nl 
 
Je kunt bij jou in de buurt kamperen 
In het weekend van 20 tot en met 22 juli 
strijkt de Buurtcamping opnieuw neer in 
vijf verschillende parken in Amsterdam. 
In het Sloterpark, Noorderpark, Flevop-
ark, Rembrandtpark en Gaasperdam 
(Zuidoost) is het terrein een weekend 
lang omgebouwd tot een gemoedelijk, 
intiem dorpje waar je niet alleen in een 
tent slaapt maar ook deel kunt nemen 
aan verschillende leuke activiteiten. 
Meer informatie vind je op de website 
van De Buurtcamping, plus de mogelijk-
heid tot het reserveren van een plekje! 
W debuurtcamping.nl/stad/amsterdam/ 
 
Je kunt terrassen testen tot je erbij 
neervalt 
Er zijn zoveel terrassen in Amsterdam, 
dat je makkelijk een terrasmarathon of 
eigen terrastest kunt uitvoeren. In onze 
terrassentest kwamen onder meer Mossel 
& Gin (West), The Fat Dog (Zuid), 
Hoftuin (Centrum) en de Vergulden Een-
hoorn (Oost) goed voor de dag.  
 
 
 

Er is altijd wel een leuke markt te be-
zoeken 
In je eigen buurt weet je ze allemaal wel 
te vinden, maar voor een vakantiegevoel 
pak je gewoon de fiets en rij je eens 
naar een markt in een stadsdeel aan de 
andere kant van Amsterdam. Niet alleen 
voor de dagelijkse boodschappen, maar 
juist voor bijzondere koopjes. Bezoek 
bijvoorbeeld de reizende Pure Markt, de 
Sunday Market, of ga weer eens naar de 
IJ-hallen. 
W puremarkt.nl    
W sundaymarket.nl   
W ijhallen.nl 
 
Je kunt 10 dagen lang feest vieren 
Van 28 juli tot en met 5 augustus is het 
Gay Pride in Amsterdam: Oftewel Pride 
Amsterdam zoals het tegenwoordig heet. 
Dit jaar is het thema ‘Heroes’. Er zijn 
meer dan 200 evenementen, waaronder 
de Pride Walk vanaf het Homomonument 
naar het Vondelpark, waar de Pride Mar-
ket staat. Maar ook Pride on the Beach 
waarbij Zandvoort een voorstad wordt 
van Mokum. Naast evenementen voor het 
jonge grut zijn er ook voor de oudere 
LHBT-er genoeg activiteiten te doen, zie 
de Senior Pride pagina van de OudRoze 
Agenda en natuurlijk een feest voor ie-
dereen de wereldberoemde Canal Parade 
door de grachten van Amsterdam. 
W pride.amsterdam 
W oudrozeagenda.amsterdam 
 
Je kunt naar een openluchtbioscoop op 
het strand of een dakterras 
Filmliefhebbers hoeven in de zomer niet 
binnen te zitten voor hun lievelingsbe-
zigheid: er zijn genoeg mogelijkheden 
om films op het grote scherm in de bui-
tenlucht te kijken. Vaak zijn er deken-
tjes beschikbaar, mocht het koud wor-
den. Met onder meer Pluk de Nacht, 
World Cinema Amsterdam en Bollywood 
in het Park heb je keus genoeg! Bekijk 
het overzicht van openluchtbioscopen in 
Amsterdam. 
W iamsterdam.com/nl/zien-en-doen/
cultuur/culturele-locaties/
openluchtbioscopen 
 
 
 
 
 



Je kunt op een onbewoond eiland di-
neren bij een pop-up restaurant 
Zelfs eten op een onbewoond eiland kan 
gewoon in eigen stad. Deze zomer kun 
je – in een beperkte periode – avontuur-
lijk dineren op een pop-up-locatie op 
Vuurtoreneiland. Je bereikt het verlaten 
eilandje per boot en geniet daar van 
een viergangendiner. De ingrediënten 
komen rechtstreeks uit de kas, die spe-
ciaal voor het restaurant werd neerge-
zet. Reserveer op tijd, want de locatie 
is erg in trek. 
W vuurtoreneiland.nl 
 
Je kunt gratis naar het theater in de  
natuur 
Wie denkt dat theater en zomer geen 
goede combinatie zijn heeft het mis! 
Tot en met september kun je van vrij-
dag tot en met zondag voor theater, ca-
baret en muziek in de buitenlucht te-
recht in het Vondelpark. De voorstellin-
gen in het Vondelpark Openluchttheater 
zijn gratis toegankelijk. Meer theater in 
de natuur? In het Amsterdamse Bosthea-
ter zijn er elke zomer (betaalde) voor-
stellingen, met het geluid van overvlie-
gende vliegtuigen als special effect! 
W openluchttheater.nl 
W bostheater.nl 
 
Je kunt een strandvakantie houden 
Je kunt op de fiets naar Zandvoort aan 
Zee of Bloemendaal, maar de stad telt 
ook genoeg stadsstranden waar je je 
even aan de kust waant. Met je tenen in 
het zand, een cocktail in de hand en 
vaak genoeg opties om af te koelen. 
Voor meer waterplezier kun je ook naar 
de Gaasperplas, Sloterplas, Borneokade, 
Weesperzijde (weinig boten!), het 
stadsstrand Blijburg en de NDSM-werf of 
het nieuwste stadsstrandje aan het eind 
van het Gedempt Hamerkanaal, bij het 
oostveer. 
W iamsterdam.com/nl/zien-en-doen/
natuur/beste-van/stadsstranden 



Vlooienmarkten afstruinen 
T.T. Neveritaweg 1 
De ideale bezigheid voor als je blut 
bent, maar wel een koop bui hebt. Op 
de vlooienmarkt in de IJ-Hallen op de 
NDSM-werf in Amsterdam scoor je parel-
tjes voor een prikkie en heb je nog een 
leuke dag ook! Op de volgende data zijn 
er markten gepland: 28 + 29 juli en 11 + 
12 augustus 
W ijhallen.nl 
 
Picknick in het park 
Het enige wat je nodig hebt is een 
kleed, een flesje wijn, een paar pilsjes, 
wat vrienden en muziek. Ga bijvoor-
beeld naar het Vondel- of Westerpark in 
Amsterdam en hou je niet van drukte… 
ga dan naar het Noorder- of Flevopark. 
Maar in feite heb je keus uit 32 verschil-
lende parken in en om Amsterdam. 
W amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/
parken/ 
 
Fotograferen 
Ga een dag met je camera op pad en 
bekijk de omgeving en de mensen die je 
tegenkomt eens op een andere manier. 
Wie weet schuilt er wel een talent in je. 
 
Gratis musea 
Cultuur snuiven in musea hoeft geen 
geld te kosten. Zie de lijst met de gratis 
musea in Amsterdam e.o.:   
 
Museum Vrolik 
Meibergdreef 15 - Gebouw J 
Hoe zijn Siamese tweelingen ontstaan, 

wat er gebeurt als je een lilliputter 
bent en wat verandert er in je lichaam 
als je vaak een korset draagt? Je ont-
dekt alles over je lichaam in Museum 
Vrolik. Het museum is gelegen in het 
Academisch Medisch Centrum (AMC) in 
Amsterdam. 
Geopend op maandag – vrijdag 10:00 – 
17:00 uur 
W amc.nl/web/museum-vrolik.htm  
 
Amsterdam Cheese Museum 
Prinsengracht 112 
Op steenworp afstand van het Anne 
Frank Huis, vind je een klein museum 
met uitsluitend Nederlandse kazen; Am-
sterdam Cheese Museum. Van Gouda en 
Edam tot Maaslander, Maasdam en na-
tuurlijk de ‘Old Amsterdam’. Het is een 
klein museum, maar desondanks is er 
wel heel veel te zien… én te proeven! 
Geopend op maandag – zondag 9:00 – 
19:00 uur 
W  cheesemuseumamsterdam.com 
 
Stadsarchief Amsterdam – De Bazel 
Vijzelstraat  
Stadsarchief Amsterdam- De Bazel is het 
historisch documentatiecentrum van de 
stad Amsterdam met 50 kilometer ar-
chieven, een historisch- topografische 
collectie met miljoenen kaarten, teke-
ningen, en prenten, een bibliotheek en 
omvangrijke geluids-, film- en fotoar-
chieven is absoluut de moeite waard om 
te bezoeken! 
Geopend op dinsdag – zondag 13:00 – 
17:00 uur 
W amsterdam.nl/stadsarchief/ 
 
Arcam Amsterdam 
Prins Hendrikkade 600 
Arcam is het architectuurcentrum van 
Amsterdam. Het is het startpunt voor 
iedereen die geïnteresseerd is in archi-
tectuur, stedenbouw en landschapsar-
chitectuur. Het is een museum over de 
stad, een galerie van ontwerpers en 
platform voor de gebruikers van de 
stad. Het toont aan bewoners, bezoe-
kers en bedrijven wat architectuur te 
bieden heeft en wat de waarde is van 
het ruimtelijk ontwerp voor de leefom-
geving.  
Geopend op dinsdag – zondag 13:00 – 
17:00 uur 
W arcam.nl 
 



Fietsen 
Laat je betoveren door de schoonheid 
van de Nederlandse natuur terwijl je 
ook nog je lichaam traint. 
 
Het Twiske 
Steek het IJ over en ontsnap even aan 
de hectiek van de stad. Amsterdam-
Noord is de poort naar Twiske-
Waterland. Geniet van het groen in re-
creatiegebied Het Twiske. Of bezoek 
Waterland, met zijn pittoreske dorpen, 
kleine slootjes en dijken die zich kron-
kelend een weg banen door eeuwenoud 
polderlandschap. Of je nu liever wan-
delt, fietst of vaart: Twiske-Waterland 
wemelt van de recreatieve mogelijkhe-
den en routes die het ontdekken waard 
zijn. 
W twiske-waterland.nl 
 
Groengebied Amstelland 
Stilte en ruimte, en dat op een steen-
worp afstand van Amsterdam. Het be-
staat echt! Groengebied Amstelland ligt 
tussen Amsterdam Zuid-Oost, Ouder-
Amstel, Amstelveen en Diemen. Het ge-
bied bestaat uit veenweidepolders, re-
creatieterreinen zoals Gaasperzoom en 
Elsenhove en waterparadijzen als Gaas-
perplas, Ouderkerkerplas en De Hoge 
Dijk. Hoe wil jij recreëren? In Groenge-
bied Amstelland kun je fietsen, varen, 
wandelen en nog veel meer! 
W groengebied-amstelland.nl 
 
Geestmerambacht 
Vanuit Heerhugowaard, Alkmaar en Lan-
gedijk ben je er zo. Zowel Geestmeram-
bacht als Park van Luna bieden veel mo-
gelijkheden voor waterrecreatie. Zoek 
je wat anders? Rond de grote recreatie-
plas Zomerdel en ook in het Huygendijk-
bos (Park van Luna) kun je eindeloos 
wandelen, skeeleren en fietsen. De 
mountainbikeroute van Geestmeram-
bacht is bovendien razend populair. 
W geestmerambacht.nl 
 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
Tussen Alkmaar, het Noordzeekanaal en 
Zaanstad kun je uitstekend recreëren. 
Recreatiegebied Alkmaarder- en Uit-
geestermeer biedt een scala aan water-
sportmogelijkheden, agrarische bedrij-

vigheid en cultureel erfgoed zoals for-
ten en molens. De wandel- en fietsrou-
tes leiden je over slingerende dijken en 
langs polders. Bovendien kunnen spoor-
zoekers zich ´s zomers uitleven in het 
maïsdoolhof in De Buitenlanden. 
W alkmaarder-enuitgeestermeer.nl 
 
Spaarnwoude 
Recreatiegebied Spaarnwoude is een oa-
se van groen tussen Haarlem, Hoofddorp 
en Amsterdam. In dit uitgestrekte ge-
bied is van alles te beleven. Je kunt er 
bijvoorbeeld heerlijk wandelen en fiet-
sen door de veenweidegebieden, klim-
men, skiën, paintballen en in de Groene 
Weelde ligt een fantastisch mountainbi-
keparcours. ´s Zomers is Spaarnwoude 
het perfecte decor voor verschillende 
festivals en bij informatieboerderij 
Zorgvrij is het hele jaar door veel te 
doen. 
W  spaarnwoude.nl 
 
Natuurwegwijzer 
De Natuurwegwijzer is de leukste site 
voor een dagje uit in de natuur. Ontdek 
de mooiste fiets-,vaar- of wandelroutes, 
de interessantste excursies, de leukste 
speelplekken en de stilste natuurgebie-
den in Noord-Holland. Wil je op pad met 
de boswachter? Ben je op zoek naar een 
betoverend natuurgebied? Zoek je leuke 
doe-activiteiten voor kinderen buiten? 
Geef je eigen voorkeur aan en kies uit 
de vele mogelijkheden die Noord-
Holland jou biedt. De Natuurwegwijzer 
is een initiatief van meerdere organisa-
ties op het gebied van natuur en recrea-
tie in Noord-Holland. 
W natuurwegwijzer.nl 
 
Bezoek ook:  
FIETS: W fietsroutenetwerk.nl  
WANDELEN: W wandelroutenetwerk.nl 
VAREN: W vaarroutenetwerk.nl 
SLOEPEN: W sloepennetwerk.nl 
 
Zomercarnaval Rotterdam 
De straten in Rotterdam zijn in het 
weekend van 27 tot 29 juli vrolijk ver-
sierd met praalwagens en exotische 
dansers. Heel Rotterdam is afgesloten 
voor dit kleurrijke feest. 
W zomercarnaval.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuurwerkshow Scheveningen 
Strand van Scheveningen 
Vuurwerkfestival Scheveningen is één 
van de meest spectaculaire evenemen-
ten van Nederland. Twee weekenden 
lang presenteren verschillende landen 
magnifieke vuurwerkshows voor de kust 
van Den Haag. Op 10, 11, 17 en 18 au-
gustus 2018 zijn er elke avond twee 
shows te bewonderen vanaf het strand 
en de boulevard. Er zijn ook muziekop-
tredens. 
W denhaag.com/nl/vuurwerkfestival 
 
Ballonfiësta Barneveld 
De Ballonfiësta Barneveld kent een lan-
ge geschiedenis. In 1982 herdacht Bar-
neveld dat het precies 500 jaar geleden 
was dat Jan van Schaffelaar van de 
kerktoren sprong om zodoende zijn 
manschappen van een vrije aftocht te 
verzekeren. In dat jaar (1982) stond bal-
lonvaarder Hans Zoet samen met de Bar-
nevelder Ben Bläss aan de wieg van de 
eerste Ballonfiësta in Barneveld. 
De Ballonfiësta vindt op 16 t/m 19 au-
gustus plaats en je de ziet meest bijzon-
dere luchtballonnen voorbij vliegen. Je 
hoeft niet perse een kaartje te kopen 
om van het spektakel te kunnen meege-
nieten als je je rondom het terrein be-
vindt. 
W ballonfiestabarneveld.nl 
 
Vrijwilligerswerk op festivals 
Heb je geen geld om je festivalkaartje 
te betalen? Op veel festivals kun je in 
ruil voor een shift van een paar uur wer-
ken, je entreekaartje krijgen. Zo leer je 
ook nog veel nieuwe mensen kennen. 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KETI KOTI FESTIVAL 
OOSTERPARK 
1 JUL  
Op 1 juli 1863 werd de slavernij afgeschaft in 
de toenmalige koloniën Suriname en de Neder-
landse Antillen. Amsterdam, met haar talrijke 
inwoners van Surinaamse en Antilliaanse kom-
af, viert dit uitgebreider dan welke stad ook, 
en biedt ieder jaar op 1 juli onderdak aan het 
Keti Koti Festival. 
 
Het jaarlijkse festival zorgt voor een vrolijkere 
sfeer. Keti Koti betekent ‘Verbroken Ketenen’ 
in het Surinaams, en symboliseert de afschaf-
fing van de slavernij. Het Keti Koti Festival 
viert jaarlijks vrijheid, gelijkheid en verbon-
denheid met een kleurrijke explosie van vreug-
de in het Oosterpark. Op verschillende podia 
zijn multiculturele muziek- en dansoptredens 
van onder andere de legendarische reggaeband 
Steel Pulse en op het hele plein kan men ge-
nieten van traditioneel eten en drinken, lezin-
gen, films, een Caribische markt en kunst. 
ketikotiamsterdam.nl 
 
JULIDANS 
2, 3 + 4 JUL  
Julidans is een gerenommeerd zomerfestival 
voor internationale hedendaagse dans, dat 
jaarlijks plaatsvindt op diverse locaties in Am-
sterdam. Zowel gerenommeerde choreografen 
als jonge beloftes tonen hun nieuwste creaties 
en er staan diverse wereldpremières op het 
programma. 
Het programma van Julidans kenmerkt zich 
door voorstellingen van makers die met origi-
nele ideeën losbreken uit bestaande vormen 
en aan de ketenen van tradities en genres 
rammelen. Dansmakers met lef en een eigen-
zinnige visie op de wereld, die bovendien de 
grenzen van de dans oprekken. Soms organisch 
en harmonieus, een enkele keer met enig 
functioneel geweld. 
 
OVER HET IJ FESTIVAL 
NDSM Werf, 
tt. Neveritaweg  
13 t/m 22 JUL 
Het Over het IJ Festival haalt je uit je dage-
lijkse sleur, en trakteert je op zomers theater 
en heerlijk eten in deze stadsoase in Noord. 
Tien dagen lang kun je langs de oevers van het 
Amsterdamse IJ en in diverse wijken in Noord 
genieten van het talent van de toekomst en 
gevestigde theatermakers.  
Speciale editie van de Zeecontainers 

 
Vanwege het jubileum zijn  gerenommeerde 
gezelschappen gevraagd, die op Over het IJ 
Festival hun loopbaan startten, het talent van 
morgen aan te dragen voor het Zeecontainer-
programma. Resultaat is een aantal unieke sa-
menwerkingen van FC Bergman, Schweigman&, 
Young Gangsters, Alexandra Broeder, BOG, 
Golden Palace, Berg&Bos, Dansmakers, Like-
minds en Het Houten Huis. 
De festivallocatie is voor iedereen eenvoudig 
te voet, per fiets, met het openbaar vervoer 
en met de auto te bereiken. 
overhetij.nl 
 
KWAKU SUMMER FESTIVAL 
Nelson Mandelapark 
14 + 15 JUL | 20, 21 + 22 JUL | 28 + 
29 JUL | 4 + 5 AUG 
Het Nelson Mandelapark in Amsterdam Zuid-
oost staat iedere zomer vier weekenden lang 
in het teken van cultuur, muziek, dans, eten 
en drinken tijdens het Kwaku Summer Festival 
(voorheen Kwakoe Festival). 
 
Kwakoe begon in 1975 als kleinschalig voetbal-
toernooi om de jeugd in de Bijlmermeer die 
niet op vakantie kon gaan toch een leuke zo-
mer te bezorgen. Al snel groeide Kwakoe uit 
tot een competitie waar niet alleen gevoet-
bald werd, maar waar eten en drinken een be-
langrijke plaats innam. Tegenwoordig staat het 
festival vooral bekend om de sfeer en zijn er 
naast het voetbal tal van andere activiteiten 
zoals debatten, lezingen, dansworkshops, 
missverkiezingen en muziekoptredens. 
 
Kwaku Summer Festival is een van de grootste 
multiculturele festivals in Nederland en een 
van de grootste evenementen in Amsterdam, 
waar jaarlijks zo’n 300.000 bezoekers op afko-
men. Het festival brengt culturen samen en 
zorgt voor een kleurrijk geheel van optredens, 
dans, film, muziek en natuurlijk voetbal. 
 
Gek op voetbal? Tijdens Kwaku Summer Festi-
val neemt het jaarlijks terugkerende voetbal-
toernooi, de Kwaku Cup een belangrijke plek 
in het programma in. Iedereen kan een team 
samenstellen en zich inschrijven, wie weet sta 
jij aan het einde van het toernooi wel met die 
beker in je handen! 
 
Het grote aantal stalletjes met eten en drin-
ken is een van de grote trekpleisters voor vele 
bezoekers. Hier bestel je de lekkerste exoti-
sche drankjes, Surinaamse spareribs, pittige 
Koreaanse taco’s en andere Aziatische, Afri-



kaanse, Caribische en Zuid-Amerikaanse ge-
rechten. 
Op de laatste zondag in juli kleurt Kwaku roze. 
Roze Zondag staat bekend als een van de 
meest extravagante dagen van het Kwaku Sum-
mer Festival, waar LGBT en heteropubliek op 
af komt voor een multicultureel spektakel. Het 
mag dan ook geen verrassing heten dat het Ro-
ze Kwaku event deel uit maakt van de Pride 
Amsterdam programmering. 
kwakufestival.nl 
 
HORTUSFESTIVAL 
Hortus Botanicus Amsterdam  
Plantage Middenlaan 2a 
25 + 26 JUL | 1, 2, 6 + 9 AUG 
Het Hortus Festival is het zomerfestival voor 
vroeg twintigste-eeuwse kamermuziek. Op zo-
merse avonden kun je in de bijzondere botani-
sche tuinen in Amsterdam, Leiden, Utrecht, 
Wageningen en Haren genieten van klassieke 
concerten. 
 
Het Hortus Festival staat bekend om de verras-
sende combinaties van sfeervolle locaties en 
bijzondere muziek. De concerten van dit ka-
mermuziekfestival zijn intiem en de musici 
zijn zeer toegankelijk: het publiek zit dicht bij 
het podium en kan na afloop van de concerten 
eenvoudig contact maken met de musici. 
 
In Wageningen, Utrecht, Rotterdam en Leiden 
worden soortgelijke concerten in hun Hortus 
gegeven. 
hortusfestival.nl 
 
MILK SHAKE FESTIVAL 
WESTERPARK 
28 + 29 JUL 
Het Milkshake Festival is niet zomaar een dan-
cefestival, maar een met een duidelijke bood-
schap waar respect, vrijheid, liefde, tolerantie 
én plezier hoog in het vaandel staan. Milksha-
ke keert in 2018 terug naar het Westerpark in 
Amsterdam. 
 
Milkshake Festival is een samenwerking tussen 
Air en Paradiso, twee van de grootste clubs in 
Amsterdam, met veel verschillende podia. De 
gedachte ‘niets moet, alles mag’ staat voorop 
tijdens het festival, waar geen plaats is voor 
hokjes denken. Milkshake viert de stad en haar 
initiatieven en zet zich in voor meer hoffelijk-
heid en liefde voor elkaar. Verwacht spranke-
lende decors, spektakel en een grote diversi-
teit aan optredens en bezoekers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MUSEUM HET SCHIP 
Oostzaanstraat 45 
Publieke werken en de Amsterdamse 
School 1915-1935 
t/m 1 september 
Publieke Werken en de Amsterdamse 
School zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De gemeentelijke Dienst der 
Publieke Werken besloot vanaf 1910 een 
aantal architecten en kunstenaars in te 
schakelen die later grote namen zouden 
worden binnen de Amsterdamse School, 
zoals Joan van der Meij, Michel de 
Klerk, Piet Kramer en Hildo Krop. De ar-
chitecten maakten prachtige ontwerpen 
voor overheidsgebouwen, scholen en 
bruggen, en zelfs aan het straatmeubi-
lair besteedden zij veel zorg. Deze 
bouw- en kunstwerken zijn nog steeds 
overal in Amsterdam te bewonderen. 
 
De tentoonstelling zal de mooiste foto’s 
van deze architectuur en kunst tonen en 
van de belangrijkste architecten zullen 
originele kunstwerken en tekeningen te 
zien zijn. In samenwerking met het 
platform Wendingen organiseerde Muse-
um het Schip tevens een fotowedstrijd. 
De winnende foto’s zullen op de ten-
toonstelling worden getoond.  
 
In het kader van deze tentoonstelling 
zal ook een boek van Pim van Schaik 
verschijnen: "Publieke Werken. Hoek-
steen van de Amsterdamse School 1915-
1935".  
 
Straatmeubilair van de Amsterdamse 
School uitgelicht  
Vaste collectie 
Straatmeubilair is overal om ons heen. 
We zijn er zo aan gewend geraakt dat 
we ons nauwelijks bewust zijn van deze 
objecten in onze dagelijkse omgeving. 
Toch kennen alle urinoirs, postbussen, 
lantaarnpalen en afvalbakken stuk voor 
stuk een bewogen stijlgeschiedenis. 
 
Een belangrijk keerpunt in deze ge-
schiedenis wordt gevormd door de in-
breng van de architecten en kunste-
naars van de Amsterdamse School. Hal-
verwege de jaren tien van de vorige 
eeuw traden de vormgevers van de Am-
sterdamse School voor het voetlicht en 

sleepten belangrijke opdrachten in de 
wacht. De gemeente Amsterdam had 
een verzorgd straatbeeld hoog in het 
vaandel. 
 
Kenmerkend voor de Amsterdamse 
School was dan ook het totaalbeeld van 
de stad en de onderlinge samenhang 
tussen openbare ruimte, architectuur 
en andere objecten. Behalve veel werk 
aan publieke gebouwen zoals scholen, 
badhuizen en gemeentekantoren, druk-
ten ze daarbij ook hun stempel op het 
straatmeubilair dat overal in de openba-
re ruimte werd neergezet. 
 
In de museumtuin van Museum het Schip 
staat een breed scala aan schitterende 
objecten van de hand van deze vormge-
vers. Verder verhaalt de tentoonstelling 
over de opkomst van het Amsterdamse 
School straatmeubilair, de ontwerpers 
en opdrachtgevers. De tuin is ingericht 
door Piet Koster van Stadsdeel Wester-
park. De expositie is samengesteld door 
Isabel van Lent. 
W hetschip.nl 
 
NATIONAAL GLASMUSEUM 
Lingedijk 28-30, Leerdam 
Art Deco glas, belofte voor het moder-
ne 
t/m 28 oktober 
Maak kennis met de snelheid, luxe en 
het ‘nieuwe’ in glas uit de jaren twintig 
en dertig. Prachtige vazen, serviezen, 
parfum-flesjes, lampen en glaswerk, ge-
maakt voor de oceaan-stomers, zijn te 
bewonderen in deze tentoonstelling, ge-
wijd aan art deco glas. Hoofdpersoon 
hierin is de jonge, talentvolle Ameri-
kaanse kunstenaar Lucienne Bloch.   
 
Op haar 16e steekt Lucienne Bloch de 
oceaan over, volgt een kunstopleiding in 
Parijs en gaat in 1929 aan het werk in 
de Glasfabriek Leerdam. Daar ontwik-
kelt zij een eigen oeuvre van glazen 
beeldjes en prachtig gestileerde auto-
mascottes. Loop aan de hand van haar 
leven en werk door de tentoonstelling 
en ontdek de luxe uitstraling van het art 
deco glas! 
 
Combineer je bezoek aan het museum 
met de Glasblazerij op de Zuidwal in 
Leerdam. Een combiticket is 3 euro 



goedkoper! 
W nationaalglasmuseum.nl 
RIJKSMUSEUM MUIDERSLOT 
Herengracht 1 - Muiden 
Vrouwen en macht sinds de Middeleeu-
wen 
t/m 31 oktober 
Imposante kastelen, glimmende harnas-
sen en dodelijke wapens worden vaak 
automatisch in verband gebracht met 
mannen. De tentoonstelling ‘Gewapend 
met schoonheid’ gaat juist in op de – 
vaak onzichtbare – machtsmiddelen van 
de vrouw. Welke middelen konden en 
kunnen vrouwen gebruiken om hun in-
vloed aan te wenden? Bezoekers worden 
over deze vraag aan het denken gezet 
aan de hand van thema’s als diplomatie, 
sociale netwerken, het huwelijk, de 
vrouw als moeder, vrouwelijke schoon-
heid en mode & sieraden. 
 
Bekende vrouwen uit de Nederlandse 
geschiedenis – zoals Jacoba van Beieren, 
Maria Tesselschade, Belle van Zuylen en 
Aletta Jacobs – komen tot leven middels 
historische objecten. Zij zijn of waren 
voor velen een inspiratiebron, een rol-
model. Omdat wij deze iconische vrou-
wen nu vooral kennen van hun geroman-
tiseerde levensverhalen is er in de ten-
toonstelling ook plaats voor literatuur, 
film en kunst. De mythe versus de wer-
kelijkheid.  
 
Het Muiderslot heeft ook drie heden-
daagse Nederlandse kunstenaressen ge-
vraagd hun visie op macht en vrouwen 
te geven (Ella Siekman, Jenny Ymker en 
Isabelle van Zeijl). Zij maken speciaal 
voor de tentoonstelling nieuw werk, 
waarin zij spelen met het historische 
verhaal over ‘sterke vrouwen’ en waarin 
zij het thema ‘vrouw en macht vandaag’ 
interpreteren. Ook bezoekers worden 
uitgedaagd om hun visie op de rol van 
de vrouw sinds de Middeleeuwen te ge-
ven. 
W muiderslot.nl 
 
THIS IS HOLLAND 
Overhoeksplein 51 
Vanuit hartje Amsterdam presenteert 
THIS IS HOLLAND een unieke vliegerva-
ring die je Nederland niet alleen laat 
zien, maar ook echt laat beleven. THIS 
IS HOLLAND biedt een adembenemend 
beeld van een klein maar uniek land. 

 
Beleef een unieke 5D vliegervaring die 
je rakelings langs vele ‘must sees’ van 
Nederland laat scheren. Vlieg als een 
vogel en laat je verrassen door de diver-
siteit, schoonheid en rijkdom van de La-
ge Landen. En… vergeet niet te ademen.  
 
Je ontdekt in vogelvlucht hoe Nederland 
is ontstaan. Over een volk dat zich door 
al dat water nooit heeft laten afschrik-
ken. Met terpen, dijken, polders en 
windmolens wisten ze land te winnen 
van de zee. Zo schiepen zij het bijzon-
dere land onder zeeniveau. 
 
Het voelt echt alsof je over het Neder-
landse landschap vliegt, waardoor je 
heel even vergeet dat je gewoon in Am-
sterdam bent. Adembenemend mooie 
filmbeelden bieden je een spectaculair 
perspectief vanuit de lucht. Door middel 
van verrassende speciale effecten en 
een enorm bolvormig scherm, vlieg je 
rakelings over diverse highlights van de 
Lage Landen. 
 
Voor je het weet, sta je weer buiten, 
een onvergetelijke ervaring rijker. Na de 
Flight experience kan je even ontspan-
nen in de Holland lounge. Hier kan je 
extra informatie krijgen over de be-
zienswaardigheden waar je tijdens de 
vlucht langs bent gekomen. 
W thisisholland.com 



Oh My! Music Festival  
Oh My! Music Festival is de opvolger van 
Vestival, het urbanfestival dat de laat-
ste twee jaar op dezelfde locatie 
plaatsvond. Op Oh My! (het grootste 
festival voor R&B en hiphop in Europa, 
zo stelt de organisatie) vind je de grote 
hiphopnamen onder wie de Amerikaans-
Marokkaanse French Montana, ook uit 
de States Big Sean, Wiz Khalifa, Young 
Thug en de Brit Maleek Berry. Er is een 
old school stage met louter artiesten uit 
de jaren negentig en nul, met onder an-
deren T-Pain, Bobby Valentino en Mario. 
Onder meer Jonna Fraser, SBMG, Tabitha 
en Kevin staan op een podium voor de 
Nederlandse lichting.  
30 juni, 12-23 uur, Arenapark, €62,95 
W ohmymusic.eu 

http://www.ohmymusic.eu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festival Macumba  
Festivaleditie van de bekende landelijke 
clubavond met muziek rechtstreeks uit 
de straten van Latijns-Amerika. Dans je 
heupen los op klassieke Macumba hits, 
reggaeton, dancehall en salsa met on-
der meer reggaetonsterren onder wie 
Justin Quiles en Cosculluela 'El Principe', 
Raul Acosta & Oro Solido, Tabanka, DJ 
Lalo. 
7 juli, Ouderkerkerplas, Ouderkerk 
aan de Amstel, €41, 12.00-23.00 uur 
W fiestamacumba.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festival Trek  
Rondreizend foodtruckfestival langs ne-
gen steden, waaronder Amsterdam. 
Tientallen foodtrucks met van sushi tot 
Surinaams en van vega tot hamburgers 
op het menu. Ook is er een cocktailbar, 
wijnbar en een bus met speciaalbier. 
Plus veel muziek en theater. 
13 juli t/m 15 juli, Amstelpark, gratis 
W festival-trek.nl  
 
Kip Festival  
Jamaican jerk, teriyaki, wafels, gemari-
neerd in cola, lemongrass, rode fajita, 
deepfried wings en saté: het meest 
veelzijdige stukje vlees krijg je hier be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
reid op meer dan vijftig manieren. Met 
aandacht voor biologisch en duurzaam. 
Geserveerd met muzikale optredens, 
dans- en kookworkshops en activiteiten 
voor de kinderen (disco en springkus-
sen).  
27, 28 en 29 juli, Rembrandtpark, €5 
W kipfestival.com 
 
Milkshake 
Het open-minded festival dat zich vrij-
waart van elk stereotype en wars is van 
hokjesdenken; Milkshake houdt van ie-
dereen. En waar het vooral ook goed 
feesten is. Dit jaar met good old 'YMCA' 
Village People naast onder anderen Fata 
Boom, Larry Tee, Heidi, Kim Ann Fox-
man, Miss Kittin, Carlos & Sandrien en 
Joost van Bellen.  
27 en 28 juli, Westerpark, €51,25, 
W milkshakefestival.com 
 
 
Planet Oedipus   
De brouwerij uit Noord brengt een 
weekend van muziek, kunst, eten en na-
tuurlijk eigen bier en dat van collega's 
uit allerlei windstreken: van Canada tot 
Noorwegen en van Rusland tot Oosten-
rijk, maar ook gewoon uit Nederland. 
De optredens zijn al net zo divers als de 
herkomst van de biertjes, met bands en 
dj's uit de hoek van de jazz, funk, punk, 
Caraïbische grooves en indiepop van on-
der anderen Ronald Snijders, Omni, Kof-
fie, St. Tropez, Arp Frique, Amber Arca-
des, Akula Rythm Band, Conjunto Papa 
Upa.  
11 + 12 augustus, NoordOogst Stads-
landbouwproject, Meteorenweg, vanaf 
€15 
W oedipus.com 
 
 
Drumcode Festival  
Ontstaan uit een samenwerking tussen 
het populaire Zweedse technolabel 
Drumcode, technofeest Awakenings en  

http://www.fiestamacumba.nl
https://www.festival-trek.nl
http://www.kipfestival.com
http://www.milkshakefestival.com
http://www.oedipus.com
http://www.drumcodefestival.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bart Skils, de Amsterdamse dj en orga-
nisator van technofestival Voltt dat na  
12 jaar plaatsmaakt voor dit nieuwe 
technofestival. Op vier podia krijg je 
naast natuurlijk Drumcodevoorman 
Adam Beyer en Bart Skils zelf, 
optredens van dj's Ilario Alicante, Jo-
seph Capriati, Pan-Pot, Joel Mull en an-
deren.  
18 augustus, NDSM, €49,95, 12-23 uur 
W drumcodefestival.com 
 
 
The Brave  
De vijfde editie van dit kleinschalige 
festival (1200 bezoekers) voor singer-
songwriters, indie en folk. Dat betekent 
warme zang en zachte gitaarpartijen in 
knusse setting tussen fruitbomen en  
knetterend kampvuur - dj's vind je hier 
overigens niet. Met optredens van het 
Britse folkduo Seafret, singer-
songwriters Nathan Ball en Axel 
Flóvent, de band Folk Road Show en an-
deren. 
25 augustus, Fruittuin van West, 
€28,85 
W festivalthebrave.nl 
 
 
Once In A Blue Moon  
Voor americana, country, blues, roots, 
rock en folkmuziek pak je de fiets naar 
het Amsterdamse Bos naar dit nieuwe 
festival Once In A Blue Moon. Op het 
brede programma vind je niet de min-
ste artiesten, onder wie de bekende 
folkrockpionier David Crosby (ja, die 
van Crosby, Stills, Nash & Young), Tim 
Knol, The Mavericks, Courtney Marie An-
drews, Seasick Steve, Marlon Williams, 
Drive-by Truckers, DeWolff, Sam Out-
law, Bombino en anderen. 
25 augustus, Amsterdamse Bos, 
€59,40, 12.00-23.00 uur 
W onceinabluemoonfestival.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore 
Encore, de wekelijkse clubnacht voor  
hiphop en R&B in de Melkweg, is sinds 
de eerste editie in 2012 uitgegroeid tot 
een populaire avond, met inmiddels in  
de zomer ook een succesvolle festival-
variant die vier keer op rij uitverkocht. 
Op de vijfde editie kun je bouncen met 
de zon op je bol op de raps van het Pa-
rijse afrotraptalent MHD, de Amerikaan-
se rapper Lil Pump en J Hus uit Londen. 
Uit Nigeria komt rapper Mr Eazi naast 
Flonti Stacks (het trap-alias van Ronnie  
Flex) en verder de Jamaicaanse dance-
hallzangeres Spice, dj's Abstract, Wax-
fiend, Prime en SMP, Afrolosjes Sound-
system en anderen.   
25 augustus, NDSM, € 44, 13-23 uur 
W encorefestival.nl 
 
 
Reggae Lake Festival  
Met naast reggae ook dancehall en dub, 
door onder meer UB40 met de originele 
bandleden Ali Campbell, Astro en Mic-
key Virtue, Jamaicaans/Amerikaanse 
reggaezanger Tarrus Riley, Gentleman 
uit Duitsland, Jamaïcaans-Italiaanse Al-
borosie, Ky-Mani Marley (zoon van) en 
Beres Hammond die al sinds de jaren 
zeventig actief is met zijn lovers rock.  
25 en 26 augustus, Gaasperpark, €37 
tot €67,95 
W reggaelake.nl 
 
 
Elrow Town Festival  
Dance meets carnaval, dat is Elrow in 
een notendop. Na eerdere kennismakin-
gen met dit ietwat hysterische Spaanse 
danceconcept tijdens ADE, is er nu een 
festivaleditie. Verwacht over the top-
spektakel met uitbundige decors, thea-
teracts, veel confetti en natuurlijk dj's 
onder wie Joris Voorn, Claptone, Dennis 
Ferrer en Benny Rodrigues. 
8 september NDSM, €52,50 12-23 uur 
W elrowtown.com/en/amsterdam 

http://www.festivalthebrave.nl
http://www.onceinabluemoonfestival.nl
http://www.encorefestival.nl
http://www.reggaelake.nl
http://www.elrowtownamsterdam.com


Het Pauperparadijs  
in het Rijksmuseum 
Museumstraat 1 
 
Naar aanleiding van het theaterspekta-
kel Het Pauperparadijs, deze zomer ex-
clusief te zien in Koninklijk Theater Car-
ré, geeft de auteur van de gelijknamige 
bestseller, Suzanna Jansen, samen met 
de rondleiders van het Rijksmuseum, ie-
dere week twee rondleidingen over de 
achtergrond van de voorstelling. Een 
van de hoogtepunten van de rondleiding 
is het portret van Johannes van den 
Bosch (Cornelis Kruseman, 1829). Van 
den Bosch is de idealist die 200 jaar ge-
leden de Maatschappij van Weldadigheid 
oprichtte. 
 
Generaal Johannes van den Bosch, op 
toneel vertolkt door acteur Dragan Ba-
kema, speelt een belangrijke rol in Het 
Pauperparadijs. In een poging de armoe-
de uit te roeien stuurde hij 200 jaar ge-
leden de armen uit onder meer Amster-
dam naar ‘de koloniën’ in Drenthe waar 
zij met tucht en discipline een herop-
voeding kregen. 
 
Suzanna Jansen: “Mijn familie heeft, 
net als de familie van 1 miljoen andere 
Nederlanders, jarenlang in de koloniën 
gezeten. Het Pauperparadijs is hun ge-
schiedenis. Ik vind het belangrijk dat we 
dit verhaal blijven vertellen, want het is 
nog altijd actueel. Prachtig dat ik dit nu 
ook kan doen aan de hand van objecten 
uit het Rijksmuseum. Ik probeer me 
voor te stellen wat mijn voorouders 
daarvan zouden denken.” 
 
Het Pauperparadijs 
Van 4 juli t/m 5 augustus is het verhaal 
van de Amsterdamse paupers, die begin 
negentiende eeuw naar de armenge-
stichten in Drenthe werden gestuurd, te 
zien op de plaats waar hun reis destijds 
is gestart: in het hart van Amsterdam. 
 
De voorstelling in de regie van Tom de 
Ket volgt de geschiedenis van twee pau-
pers: Teunis en Cato. Teunis, een jonge 
Amsterdamse wees, wordt gedeporteerd 
naar het armengesticht. Daar wordt hij 
verliefd op bewakersdochter Cato. Hun 
verboden liefde ontmoet zo veel tegen-
werking, dat ze uiteindelijk proberen te 
vluchten.  Met onder anderen Dragan 

Bakema, Kees Boot, en Rosa da Silva. 
www.hetpauperparadijs.nl 
 
Rondleidingen in het Rijksmuseum: 
Van 10 juli t/m 3 augustus 2018, elke 
dinsdag en vrijdag, 15-16 uur. (Behalve 
27 juli) 
€ 5 pp (excl. toegang museum) 
Boeken via rijksmuseum.nl 
 
Via de website van Koninklijk Theater 
Carré is ook een combinatieticket voor 
de voorstelling en toegang/rondleiding 
Rijksmuseum te koop 

 
Johannes van den Bosch (1780-1844), Gouver-
neur-generaal van Nederlands-Indië, minister 
van koloniën, Cornelis Kruseman, 1829  
 
olieverf op doek, h 87cm × b 70cm  
 
Kruseman schilderde Johannes van den Bosch 
vlak voor zijn vertrek naar Nederlands-Indië. 
In zijn rechterhand een kaart van Java, zijn 
toekomstige bestemming. Hier introduceerde 
hij in 1830 het cultuurstelsel. Boeren werden 
gedwongen een deel van hun grond te bebou-
wen met exportgewassen als koffie en suiker 
voor de Nederlandse overheid. De Nederlandse 
schatkist voer er wel bij, maar de Indonesische 
bevolking leed onder corruptie, armoede en 
hongersnood. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classic Beauties 
Hermitage 
Amstel 51 
 
Heel Europa kijkt halverwege de acht-
tiende eeuw met grote spanning naar de 
opgravingen in Italië. De schoonheid van 
de kunstschatten die bovenkomen, slaat 
in als een bom. Ze worden dé inspiratie-
bron voor kunstenaars, die de lichame-
lijke schoonheid van de klassieken her-
ontdekken en perfectioneren.  
 
Het lokt een rage uit onder jonge aristo-
cratische Europeanen: zij gaan op Grand 
Tour. Velen ondernemen de maandenlan-
ge reis naar Italië, in het bijzonder naar 
Rome. Ook Johann Wolfgang von Goethe 
en de ‘graaf en gravin van het Noor-
den’, de latere Russische tsaar Paul en 
zijn vrouw Maria Fjodorovna. In de Eeu-
wige Stad ontmoeten Grand Touristen 
beroemde kunstenaars: Pompeo Batoni, 
Anton Raphael Mengs, Angelika Kauff-
mann en de beroemdste van allemaal, 
Antonio Canova. 
 

Toeslag museumkaart: € 2,50. 
 
 
 
 
Museum Hindeloopen 

Dijkweg 1 
Hindeloopen 
 
Tijdloze schoonheid – Rob van Bergen 
 
Ooit was Rob van Bergen schapenhouder 
in Friesland. Nu maakt hij prachtige 
beelden in zijn Utrechtse atelier. Deze 
bustes – mannen en vrouwen – lijken af-
komstig uit de wereld van (Italiaanse) 
opera en theater: Luca, Carlos, Mara, 
Dora en Fleur. Maar Rob vindt zijn inspi-
ratie veel dichterbij. Zijn beelden 
maakt hij van chamotteklei. In zijn ate-
lier boetseert en modelleert hij uren-
lang om te komen tot een perfect resul-
taat. De beelden worden op 1220 gra-
den gebakken. Van huis uit leerde Rob 
het vak van stoffeerder. Textiel, papier 
en stof spelen een belangrijke rol in de 
afwerking van zijn portretbustes. 
 
Deze ambachtelijkheid vormt een con-
nectie met de collectie van Museum 
Hindeloopen. In het museum zijn prach-
tige sitsen te zien, als onderdeel van de 
collectie kledendracht. Ook ambachte-
lijk beschilderde meubelen – in de Hin-
delooper stijl – zijn in het museum te 
zien. Rob geeft aan zich als ambachts-
man goed thuis te voelen in Museum 
Hindeloopen: ‘een bijzondere plek, 
waar ik graag mijn eigen werk laat 
zien’. 
 
Robs beelden ademen schoonheid. Ook 
de schilderijen van de Friese schilder 
Christoffel Bisschop (1828-1904) laten 
zulke tijdloze schoonheid zien. Deze 
schilderijen vormen een belangrijk on-
derdeel van de eigen collectie van het 
museum. Tijdens deze tentoonstelling 
zijn zowel de beelden van Rob van Ber-
gen als de schilderijen van Christoffel 
Bisschop in de expositieruimte te zien. 
 



IHLIA - Oosterdokskade 143 
t/m 15 JUL 10:00 – 22:00 uur 
EXPO: PRIDE and PREJUDICE 
 
Vluchtelingen met een LHBT-
achtergrond stellen hun creatieve ta-
lent en hun leven als kunstenaar cen-
traal in de bijzondere tentoonstelling 
Pride & Prejudice. Aan de hand van 
aangrijpende persoonlijke verhalen 
en kunstinstallaties ervaren bezoe-
kers de diversiteit, creativiteit en 
overlevingsdrang van vluchtelingen 
uit verschillende werelddelen die 

vanwege hun geaardheid naar Neder-
land zijn gekomen. 
 
“Vluchteling zijn wil niet zeggen dat 
je geen kunstenaar kunt zijn,” aldus 
Syrische danser Ahmad Joudeh. 
“Kunst geeft een vrijheid die je in 
het dagelijkse leven niet vindt.” 
 
Joudeh is een van de verschillende 
kunstenaars en performers uit landen 
als Irak, Iran, Syrië, Rusland en Trini-
dad die gevlucht zijn vanwege vaak 
gewelddadige discriminatie. In inter-
views vertellen ze hoe het is om kun-
stenaar, lhbt-er en vluchteling te 
zijn. In verschillende tenten wordt 
hun werk getoond. 
 
“Elke tent is van buiten zwart, maar 
van binnen rijk gekleurd. En zo is het 
ook vaak met onze deelnemers, die 
nu voor het eerst in hun leven een 
regenboogvlag kunnen laten wappe-
ren.” vertelt ontwerper Todd van 
Hulzen. Zijn ontwerp van de tentoon-
stelling is geïnspireerd op de reizi-
gerskaravaan uit vroegere tijden. 
 
Tegelijkertijd is deze expo ook te 
zien in de Amstelpassage van het 
Centraal Station, hier loopt deze 
expo tot 15 augustus. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is diversiteit? 
Alle mogelijke verschillen tussen mensen onderling bepalen de diversi-
teit. Soms zijn deze verschillen zichtbaar, zoals leeftijd, geslacht of 
huidskleur. Soms zijn ze minder duidelijk: etniciteit, geloofsovertui-
ging, maar ook competenties en persoonlijke voorkeuren zoals leerstijl 
of een 'talenknobbel'. 

 

Kiezen 
Verschillen, wat moet je daarmee? Soms kan het antwoord zijn: niets, 
verschillen mogen er zijn. Maar verbinding ook! 

 

Doet het er iets toe?  
In veel situaties zijn verschillen niet relevant. De overeenkomsten zijn 
dan groot genoeg om samen te kunnen leren, werken of wonen. Vaak 
zijn verschillen wel belangrijk: zo wordt er in het onderwijs rekening 
gehouden met verschil in tempo, denkniveau en leeftijd. Wanneer dat 
niet gedaan wordt komt niet iedere leerling tot zijn recht. 

 
Soms maken we zelf een verschil erg belangrijk. Met name in situaties 
waarin er niet alleen een verschil is, maar wanneer we het verschil 
niet kennen of begrijpen. Onbekend maakt onbemind. We geven een 
verschil dan een verklaring of betekenis die niet klopt met de werke-
lijkheid. 

 

Ben je ho-he-bi-ltbqstvuw etc, het maakt ons geen flikker uit. Het be-
langrijkste is dat je de ‘M’ van mens bent en dat je open staat voor an-
deren.  



 

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 weer achterhaald. 
- 

Bezoek ons op: www.oudrozeagenda.amsterdam 
- 

Jouw event op onze site, mail ons: oudroze.agenda@gmail.com 


