25 augustus 2019

Uitmarkt trekt rond 450.000 bezoekers
De 42ste editie van de Uitmarkt trok dit weekend rond de 450.000 mensen naar het zonnige
Museumplein, Leidseplein en Vondelpark. Overdag waren, naast de buitenpodia, de
binnenpodia ook erg in trek voor wat verkoeling. In de zwoele zomeravonduren trokken de
buitenpodia veel toeschouwers. De bezoekers maakten kennis met een selectie uit het
nieuwe landelijke culturele seizoen met muziek, dans, literatuur, toneel, cabaret,
tentoonstellingen, lezingen en een uitgebreide informatiemarkt. Er waren zo’n 300
optredens van 2.000 artiesten.
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Programma
Het weekend begon vrijdag met een wervelende openingsshow met onder meer een voorproefje
van de musical Lazarus, gelegenheidsduo Trijntje Oosterhuis en Vjeze Fur en een swingend
optreden van Zuco103. Het openingsprogramma werd gepresenteerd door Eric Corton en was
live op televisie te volgen.

In het BankGiro Loterij Museum Village waren de grote musea vertegenwoordigd zoals het
Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, het Mauritshuis, Naturalis, Museum Voorlinden, NEMO
Science Museum en De Fundatie. De binnenpodia met cabaret zoals van Alex Klaasen in het
DeLaMar Theater en de klassieke concerten in het Koninklijk Concertgebouw werden vooral
overdag goed bezocht.

Via het informatiepunt en de website vonden de bezoekers hun weg door het enorme culturele
aanbod. De Uitmarkt wordt vanavond afgesloten met de inmiddels traditionele Musical Sing-aLong gepresenteerd door Frits Sissing en Romy Monteiro, met optredens van onder andere de
cast van Annie, Kinky Boots, Soldaat van Oranje en Everybody’s talking about Jamie.
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Uitmarkt op televisie en website
De Uitmarkt was te volgen via de verschillende uitzendingen verzorgd door de NTR,
AVRO/TROS en AT5/NH Media en via verschillende online kanalen. De tv-programmering van de
lokale en nationale zenders werd op vrijdag- en zaterdagavond in totaal door ruim 700.000
mensen bekeken. De Musical Sing-a-Long wordt doorgaans door ruim 1 miljoen mensen
bekeken. In de aanloop naar dit weekeinde bezochten in augustus 60.000 bezoekers de website
Uitmarkt.nl. Dit weekeinde werd het programma online door zo'n 150.000 mensen geraadpleegd.
De Uitmarkt was ook te volgen via #uitmarkt, op Instagram, Youtube, Facebook en Twitter.

Locatie
De Uitmarkt vond dit jaar plaats op en rond het Museumplein, Leidseplein en het Vondelpark.
Waar de Uitmarkt volgend jaar plaatsvindt is nog niet bekend. Daarover gaan de verschillende
partijen de komende maanden in gesprek.
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Over de Uitmarkt
De Uitmarkt wordt in opdracht van Stichting Uitmarkt georganiseerd door amsterdam&partners
(voorheen amsterdam marketing) en XSAGA Festivals. De Uitmarkt vindt voor de 42ste keer
plaats en heeft tot doel een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met het gevarieerde
culturele aanbod voor het nieuwe seizoen. Daarnaast bieden verschillende partners financiële
steun zoals BankGiro Loterij, Port of Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Provincie NoordHolland en SENA Performers.

Over amsterdam&partners
amsterdam&partners werkt structureel aan de reputatie van Metropool Amsterdam. Daarnaast is
de organisatie gids voor bewoners, bedrijven, congressen en (inter)nationale bezoekers. Wij
dragen bij aan een leefbare, welvarende, duurzame en inclusieve Metropool Amsterdam waar
mensen graag wonen, werken, studeren en recreëren. We werken nauw samen met 1050
partners waaronder bedrijven, overheden, culturele instellingen, private partijen en
kennisinstellingen.

Over XSAGA Festivals
XSAGA Festivals is de samenwerking tussen de productiebureaus De Vries Producties en
XSAGA. De Vries Producties produceert en programmeert al vele jaren de Uitmarkt. Met deze
samenwerking schuiven de werelden van publieksevenementen, live communicatie van bedrijven
en instellingen en de culturele en maatschappelijke sector ineen.

Meer persfoto's zijn te vinden op: www.uitmarkt.nl/pers

