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In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over aankomende ontwikkelingen in en
rond Amsterdam.

Huidige COVID-regels in Amsterdam
De openbare locaties van Amsterdam zijn momenteel geopend met reguliere
openingstijden. Een COVID-toegangspas is niet verplicht om toegang te krijgen tot
openbare binnenruimtes. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht maar wel
aangeraden. Check voor je bezoek altijd de website van de locatie of het evenement
voor het laatste nieuws. Bezoek onze website voor actuele informatie:
Lees meer

Musea gaan voor goud - Van Gogh, Nieuwe Kerk, Teylers
Museum

In de laatste vier maanden van het jaar staan meestal de grootste
publiekstrekkers op het programma. Ook dit najaar gaan Nederlandse musea
weer 'voor goud' met een bomvol programma vol kunst, geschiedenis en cultuur.
Vanaf 7 oktober schittert goud letterlijk in het Van Gogh Museum in Amsterdam
dankzij een belangrijke tentoonstelling rond Gustav Klimt (1862-1918). De
Oostenrijkse Jugendstil-meester gebruikte regelmatig bladgoud en verf op zijn
doeken met afbeeldingen van mooie vrouwen, nimfen en godinnen.
Ook luiden het nieuwe culturele seizoen, The Century of Juliana in De Nieuwe
Kerkin Amsterdam belooft een trefzekere publieksmagneet te worden. Het is 75
jaar geleden dat koningin Juliana werd ingehuldigd. Ter gelegenheid van het
jubileum blikt de tentoonstellingsopening op 15 oktober terug op het bewogen
leven van de voormalige Nederlandse monarch, die zichzelf graag als een van de
mensen beschouwde.
Een andere blockbuster tentoonstelling is Hockney's Eye in het Teylers
Museum in Haarlem. Teylers pakt dit seizoen anders aan door werken van de
beroemde Britse popartiest te koppelen aan wetenschappelijke artefacten en
doeken van meesterschilders als Claude Lorrain en Pieter Saenredam. De curator
belooft een boeiend samenspel tussen kunst en natuurhistorie te laten zien dat
perfect past binnen de unieke collecties van het Teylers Museum.

Redenen waarom de winter de beste tijd is om Amsterdam te
bezoeken

Nu de magische winternachten beginnen, is dit uitstekend nieuws voor iedereen die
een reis naar Amsterdam plant. De koudere maanden zijn een magische tijd om de
Nederlandse hoofdstad te bezoeken wanneer de nachten gezellig zijn, het eten stevig
is en de historische gebouwen fonkelen met kerstverlichting. Scroll verder voor
slechts een paar redenen waarom Amsterdam de perfecte winterbestemming is, of
klik om meer te lezen...

Amsterdams dansevenement

Het Amsterdam Dance Event is het grootste elektronische dansmuziekevenement van
het jaar. Met meer dan duizend evenementen op meer dan tweehonderd locaties
verandert de stad Amsterdam van 19 t/m 23 oktober in een levend wezen dat alleen
maar muziek en licht ademt. Maar dit evenement is niet alleen voor mensen die graag
de hele nacht dansen. Voor professionals is ADE Pro het ultieme zakelijke en
inspiratieplatform voor de wereldwijde elektronische muziekindustrie.
Lees verder…

Amsterdam Light Festival

Amsterdam staat in vuur en vlam tijdens het Amsterdam Light Festival, wanneer
kunstenaars, ontwerpers en architecten van over de hele wereld de kans krijgen
om van november tot januari uitgebreide lichtshows te maken langs de iconische
grachten, straten en bezienswaardigheden van de stad. Afgelopen jaren was het

werk te zien van prominente kunstenaars als Ai Weiwei en Nicole Banowetz. De
beste manier om het spektakel te zien is via een speciale Amsterdam Light
Festival rondvaart . De editie van dit jaar vindt plaats van 1 december 2022 t/m 22
januari 2023.
Lees meer...

Feestelijke markten

Amsterdam herbergt enkele van de meest unieke en magische feestmarkten, met
een meer onafhankelijke benadering dan veel andere Europese steden. In de
aanloop naar Kerstmis vind je elk weekend verschillende markten in of rond de
stad, ook op bijzondere locaties als het Westergasterrein en Kasteel
Muiderslot. Je vindt er kraampjes die alles verkopen, van traditionele
handgemaakte cadeaus, lokale producten en trendy ontwerpen, naast liefdevol
bereid eten en drinken met dank aan de ondernemers van de stad.
Lees verder...

Nieuw in de stad Amsterdam

Terwijl de lange zomerdagen ten einde lopen, herleeft de stad in de herfst om de
start van het nieuwe culturele seizoen in te luiden. En ook deze september heeft
Amsterdam weer genoeg in petto. Opmerkelijke nieuwe pop-ups zijn onder meer
een pop-up van Roku gin in Taiko Bar (Van Baerlestraat 27, 23-24 september) en
een tijdelijke winkel van het favoriete Franse merk van veel fashionista's, Sézane
(Utrechtsestraat 30, tot 23 juni volgend jaar). Voor meer van het laatste nieuws
over winkelen, eten en drinken, klik hier voor onze maandelijkse New in Townlijsten.

Carré | Marina Abramović

Van 24 oktober t/m 6 november demonstreert de internationaal vermaarde
performancekunstenaar Marina Abramović haar nieuwste interpretatie van de
Abramović-methode in het Koninklijk Theater Carré. No Intermission is een
ervaringswerk dat mede is gemaakt door Carré en het instituut Marina
Abramović. Het project belooft een participatief en boeiend wonder te worden
waarin het publiek vrij en zonder beperkingen kan interageren met de geest, het
lichaam en de ziel van de kunstenaar. Van 24 t/m 30 oktober wordt het publiek
uitgenodigd om zich vrij te bewegen door alle ruimtes van het theater, van de
kelder tot de balkons. Van 4-6 november is de Nederlandse première te zien van 7
Deaths of Maria Callas , een performance-opera opgedragen aan de kunstenaar.
Lees verder...

Kunststof crush | Tropenmuseum Amsterdam

Vanaf november toont het Tropenmuseum een van de eerste exposities over
plastic, de wereldwijde geschiedenis en de impact ervan op ons dagelijks
leven. Plastic wordt lange tijd beschouwd als een van de meest innovatieve en
revolutionaire aspecten van de moderne samenleving; nu realiseren we ons de
gevaarlijke en langdurige effecten van het veelvuldig overmatig gebruik
ervan. Plastic Crush onderzoekt hoe de industrie in de loop van de tijd ons leven
wereldwijd heeft gevormd.
Lees verder…

RAI | PAN Amsterdam

Voor liefhebbers van kunst, antiek en design vindt van 20 t/m 27 november de 35e
editie van PAN Amsterdam plaats. Tijdens deze jubileumeditie komen ruim 125
kunsthandelaren, galeriehouders, high-end juweliers, antiquairs en liefhebbers
weer exposeren en hun collecties aanbieden aan het publiek in RAI Amsterdam.
Lees verder…

