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GENDERFLUÏDE PAALDANSERS EN LUCHTDIRIGEREN:
HET UITMARKTPROGRAMMA 2018 IS BEKEND
Amsterdam, 2 augustus 2018 – Vandaag maakt Uitmarkt het programma bekend van zijn
41ste editie. De Uitmarkt vindt dit jaar plaats van vrijdag 24 t/m zondag 26 augustus 2018
rond het Oosterdok en op het Marineterrein Amsterdam. Tijdens de Uitmarkt wordt het
rijke culturele aanbod voor het komende seizoen gepresenteerd met topoptredens van
onder andere Guus Meeuwis, Van der Laan & Woe, Tommy Christiaan, de Nationale
Opera & Ballet en de populaire musical Sing-a-Long.
Op meer dan 25 podia en een uitgebreide informatiemarkt presenteren de deelnemende
culturele organisaties en gezelschappen een selectie uit het nieuwe landelijke culturele
seizoen: met muziek, dans, literatuur, toneel, cabaret, tentoonstellingen en lezingen. Een
bijzonder podium dit jaar is het 50 jaar Bijlmer podium, met een urban programma uit de
Bims. De informatiemarkt is te vinden op het Marineterrein Amsterdam.
“Dit jaar organiseren we voor de 41ste keer de Uitmarkt. Ieder jaar opnieuw komen mensen
uit heel Nederland voor de uiteenlopende sneak peaks van de deelnemende culturele
instellingen. Het evenement is een laagdrempelige manier om kennis te maken met het
aankomende cultuurprogramma. Voor de doorgewinterde cultuurconsument jong en oud.
Maar vooral ook voor die mensen die deze ervaringen niet hebben. Het programma swingt
en bruist van de energie”, aldus Frans van der Avert, CEO Amsterdam Marketing (namens
Stichting Uitmarkt).
De omroepen NTR, AVRO/TROS en AT5/NH Media zorgen voor live-registraties. De
Uitmarkt is ook online te volgen via #Uitmarkt2018 op Facebook en Twitter.

PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN
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I amsterdam podium: het openingsprogramma op vrijdagavond wordt gepresenteerd door
Eric Corton. De avond biedt een variëteit aan optredens van onder meer het moderne
ballet van Introdans, Broederliefde, Guus Meeuwis, Van der Laan & Woe en als afsluiting
een concert van Diggy Dex. Op zaterdagmiddag treden onder andere Lucretia van der Vloot
en Wouter Hamel op. Zaterdagavond opent Ellen ten Damme met haar programma ‘Je veux
l’amour, (verdomme)’, een muzikale ode aan de chansonniers en topentertainers van de
vorige eeuw. Ivan Peroti brengt ‘The Revolution Televised’. Hij wordt muzikaal bijgestaan
door het ZO! Gospel Choir en Red Limo String Quartet. Samen met artiesten als Berget
Lewis, Sarah-Jane, Ruben Hein, Shary-An en Joël Gaerthé brengen zij de mooiste
protestsongs. De zondagochtend start met een klassiek concert van de Nationale Opera &
Ballet en het Amsterdams Andalusisch Orkest. Frits Sissing en Romy Monteiro sluiten de
Uitmarkt zondagavond traditiegetrouw af met de Musical Sing-a-Long: meezingen met
onder andere nummers uit All Stars en Evita.
Dansen en sjansen: op het Marineterrein kan op vrijdagavond worden gedanst op de stille
klanken van de silent disco: hier draaien Dj’s van de beste clubs uit Amsterdam waaronder
AIR, Sugar Factory en good old Paradiso. Wie maakt de beste moves? Voor ieder die liever
anderen ziet dansen: in het Muziekgebouw aan ‘t IJ geven het Nationale Ballet en het
Scapino Ballet Rotterdam previews van hun nieuwe voorstellingen.
Boordevol programma Uitmarkt Junior: Uitmarkt Junior wordt een groot feest met een
boordevol programma. Maak een klassiek stilleven, of juist een bewegende Cinekid leeuw.
Zing en dans mee met Trapperdetrap, of kijk bijzondere Cinekid kinderfilms in het
auditorium van NEMO Science Museum. Op het Krakeling podium zijn voorstellingen te zien
als Jazz Duzz, De Grote Paddenstoel en Woezel en Pip. Volg een toneel- of dansworkshop,
ga op ontdekkingstocht door de Joodse cultuur (en maak mini-matzetaartjes) of wordt
opgeleid tot een echte museumgids. In de Instrumententuin maken de kleintjes kennis met
het geluid van klassiek instrumenten en mogen deze zelf ook laten klinken. Of kies je toch
voor een cursus luchtdirigeren van Het Concertgebouw? Nóg niet uitgekeken? Op de
informatiemarkt op de voorwerf van het Marineterrein vindt men alles over de nieuwe
jeugdvoorstellingen. Bovendien zijn NEMO Science Museum, het Scheepvaartmuseum,
ARCAM en Mediamatic het hele Uitmarkt-weekend gratis toegankelijk
Boeken, schrijvers en cabaretiers: op de Oosterdokskade voor de OBA en het
Conservatorium bevindt zich de traditionele boekenmarkt van de uitgeverijen. Laat je
onderdompelen in de literatuur met bekende schrijvers in de nieuwe Forumzaal in de OBA.
Zo interviewt Theodor Holman A.J.H. Dautzenberg en vertelt Onno Blom over de volkstuin
van Jan Wolkers. In het OBA Theater zijn verschillende voorstellingen te zien: cabaret met
onder andere Soundos, Ronald Snijders, Pepijn Schoneveld en Yora Rienstra, muziek van
Ernst Jansz & zijn band en een theatervoorstelling van Thomas Verbogt en Beatrice van der
Poel. In Maakplaats 021 programmeren kinderen hun eigen robot mBot of maken ze een
origineel kunstwerk met een heuse ArtBot.
Binnenkijken bij het Conservatorium van Amsterdam: de veelbelovende studenten, oudstudenten en muzikanten van het Conservatorium laten van zich horen, onder hen cellist
Simon Veldhuis, het pianoduo Scholtes & Janssens en het Hieronymus Ensemble. In elke
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zaal van het gebouw gebeurt wel iets: van jazz en klassiek tot popmuziek.
Amsterdam Fringe Festival organiseert de Vrije Uitloop: het tofste theatrale kippenhok
van de Uitmarkt met exclusieve sneak peaks van voorstellingen van Amsterdam Fringe, een
intrigerende mix van cyborgs, een dode octopus, narcistische zondaars, vrouwen over
kroeshaar, rolstoeldans, een loverboy met spijt, linkse bubbelaars en genderfluïde
paaldansers. En ook singer-songwriter Gerson Main komt langs.
Op het Marineterrein bevindt zich het BankGiro Loterij Museumkwartier:
toonaangevende musea geven een voorproefje van de nieuwe tentoonstellingen van het
komende seizoen. Zeer bijzonder is de stand van het Rembrandtjaar 2019: in een enorme
3D fotobooth kan men zelf (naakt!) de hoofdrol spelen in Rembrandts Anatomische les.
Ook het Van Gogh Museum pakt groots uit met een door scenograaf Vera Selhorst
ontworpen tunnel, deze laat een gigantische blow-up van Van Goghs wereldberoemde
Amandelbloesem (1890) zien. Bezoekers kunnen hier doorheen lopen en het verhaal achter
het schilderij en over de compositie die Van Gogh hiervoor koos ontdekken.
Op het 50 jaar Bijlmer podium: staat de urban programmering uit de Amsterdam Zuidoost!
Met topoptreden van de positieve rapper Jay-Way, zangeres Giefa Sparkle, en vele
anderen. Ook zijn er speciale edities van Bijlmer Got Talent en het populaire Voetjes Van De
Vloer, trek je dansschoenen maar uit de kast.
Op het Marineterrein Amsterdam staat het ABN AMRO podium: Met Nederlandse band
en artiesten. Zoals Tommie Christiaan, bekend door zijn rol van Jezus in het live-spektakel
‘The Passion’. Begin dit bracht hij zijn debuut-EP uit die wordt gevolgd door de solotheatertour ‘In een ander licht’ in het najaar. Een stukje hieruit laat hij horen op de
Uitmarkt. Ook wordt er een tipje van de sluier opgelicht van het nieuwe programma van
Yentl & de Boer met nieuwe sketches, nieuwe liedjes en een beetje magie. Want wanneer
maak je nou echt iets bijzonders mee? Dat er écht iets uitzonderlijks gebeurt? Zo’n
moment, dat alles samenkomt, de optelsom meer is dan de delen…
Ruik de toekomst van Amsterdam bij Mediamatic: Mediamatics gaat op zoek naar de
toekomst van het Marineterrein. Vijf parfumeurs ontwierpen originele geuren bij de
toekomstscenario’s voor het centrum van Amsterdam. Hier kan men meedenken over de
toekomst en een interactief geurspel spelen. Hoe ruikt jouw favoriete bestemming?
Tot slot, Jazz in het Bimhuis: twee dagen non-stop jazz met onder andere zangeres Agnes
Gosling, saxofonist Yuri Honing en het Rembrandt Frerichs Trio.
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--Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Persaccreditatie loopt via Amsterdam Marketing: mediarelaties die verslag willen doen
van de Uitmarkt, kunnen zich vooraf aanmelden voor accreditatie via de press office van
Amsterdam Marketing: pressoffice@iamsterdam.com. Vermelding van medium, naam
aanwezige verslaggever, contactgegevens, fotograaf en filmers gevraagd.
Over de Uitmarkt
De Uitmarkt is een cultuurevenement van Stichting Uitmarkt waar citymarketingorganisatie
Amsterdam Marketing (redactie, publiciteit, marketing) en XSAGA Festivals
(programmering en productie) onderdeel van zijn. En wordt mede mogelijk gemaakt door
alle belangeloos optredende artiesten, vrijwilligers en deelnemende locaties. Daarnaast
bieden verschillende partners financiële steun zoals hoofdpartner ABN AMRO, BankGiro
Loterij, Port of Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland, SENA
Performers en 50 jaar Bijlmer. uitmarkt.nl/pers #uitmarkt2018
Over XSAGA Festivals
XSAGA Festivals produceert en programmeert grootschalige culturele evenementen, zoals
de Uitmarkt. XSAGA Festivals is een samenwerkingsverband tussen De Vries producties en
XSAGA. De Vries Producties organiseert daarnaast Kwaku Summer Festival, Keti Koti
Festival, Vondelpark Openluchttheater en incidentele evenementen zoals Europe by
People.
Over Amsterdam Marketing
Amsterdam Marketing is de citymarketingorganisatie voor de Metropool Amsterdam. We
focussen ons op de optimalisatie van de reputatie van de stad en metropool. En zijn dé gids
voor bewoners, (inter)nationale bezoekers en Nederlandse en buitenlandse bedrijven. We
bouwen aan een gezonde stad met als uitgangspunt een goede balans in wonen, werken en
recreëren.
Voor meer persinformatie:
Amsterdam Marketing Press Office
E: pressoffice@iamsterdam.com
T: 020-702 6265

