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tegencultuur en de vrijplaatsen van de 

stad, propageert en steunt collectieve 

actie, radicale politieke debatten en 

een wenselijke toekomst voor iedereen.

Originating with the city’s counterculture 

and free spaces, Amsterdam Alternative 

stands for collective action and radical 

political debate for the sake of a desira-

ble future for the many, not the few.
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Participating venues: 
ADM Noord/Slibvelden, AstaroTheatro, 
Badhuistheater, Bajesdorp, Cavia, 
Cinetol, De Ceuvel, De Fabriek, De 
Nieuwe Anita, De Ruimte, Fort van 
Sjakoo, Kaskantine, Kostgewonnen, 
LIMA, NieuwLand, OCCII, OT301, Pak-
huis Wilhelmina, Plantage Dok, Plein 
Theater, Ruigoord, Teatro Munganga, 
Treehouse NDSM, Volta, Vereniging De 
Steek, Vondelbunker, WG, Workship op 
de Ceuvel, Zaal100, Zone2Source

Join Amsterdam Alternative
Get a membership

Envisioning
Free Space
Conference
Read more on pag. 02

Tijd voor
hardere actie
Het woonprotest 
gaat door en dit 
is waarom
Lees meer op pag. 13
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Locations:
OT301
Cinetol
Plein Theater
Nieuwland
De Nieuwe Anita
OCCII
Filmhuis Cavia
Rijkshemelvaart
ADM
De School

Artists:
Eboman (live)
Dennis Weijers (live)
Human Form (live)
NeOanderthal (live)
Staatseinde (live)
Matthew Antler (live)
vvvoidangel
DJ Andy Ex
DJ Jackie D
Charley Rhythm
Maggie LeRoux
DJ Charley
De Woezels (live)
De Rug Relaxers (live)
Strijdliederenkoor (live)
Great Joy (live)
Poodle (live)
BoterBoter (live)
Dark Time Sunshnie (live)
Torbjørn (live)
Habibi Guns (live)
Vitamin X (live)
Savage Beat (live)
and many more...
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Festival programma
Festival program

AA Talks
AA Talks

Amsterdam Alternative
Vrije Ruimte Festival

Envisioning Free 
Space Conference

FESTIVAL PROGRAMVRIJE RUIMTE FESTIVAL // ENVISIONING FREE SPACE

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november organiseert Amsterdam Al-

ternative voor het eerst het Vrije Ruimte Festival. Door middel van dit 

festival willen we het belang en de - niet in geld uit te drukken - waar-

de van vrije ruimte onder de aandacht brengen. 

Het festival vindt plaats op meerdere ‘alternatieve’, niet-commerciële 

locaties in de stad met een programma van discussies, exposities, live 

bands, documentaires, eten, drinken,  rondleidingen, audio-visuele 

experimenten en feestjes.

Het festival is tevens een samenwerking met de door Space Of Ur-

gancy georganiseerde Envisioning Free Space conference. Met deze 

uit Berlijn overgewaaide conferentie organiseren we van donder-

dag 25 tm zondag 27 november een reeks discussies en workshops 

over verschillende onderwerpen als vrije ruimte, nachtcultuur, 

regeneratie, alternatieve economieën en nog veel meer. 

Het Vrije Ruimte Festival staat voor experiment, passie, plezier, col-

lectiviteit en het delen van kennis en ervaring. 

This November 2022, the Berlin-based Envisioning Free Space Con-

ference (also known as Freit(T)räume) arrives in Amsterdam. 

Thursday 24 November

City hall / Stopera 
Envisioning Free Space - Workshop 
program
11:00-12:30: Nachtcultuur & Vrije Ruimte 
als onderdeel van de gebiedsontwikkeling
13:00-14:30: Beheermodellen Gemeente-
lijk Vastgoed

OCCII
Envisioning Free Space - Conference 
opening & drinks
Time: 17:00-23:00 // Free entrance

Friday 25 November 

OT301
Envisioning Free Space  conferences
Studio 1: 
10:00-11:30: Instrumenten voor inclu-
sieve stedelijke ontwikkeling - Wouter 
Pocornie (In Dutch)
11:45-12:30: From Berlin to Amsterdam: 
Embedding independent culture into 
urban planning (In English)
12:40-14:00: Ideal free space vs. bureau-
cratic Free Space (In Dutch)
Free entrance
Vrije Ruimte Festival
Studio 1: 
14:00-16:00: AA Talk - Van broedplaats 
naar vrijplaats (in Dutch). Door AA, Plat-
form BK and Kunstenbond.
4bid gallery: 
12:00-20:00: Expo - Collectief Eigendom
12:00-20:00: Rijkshemelvaart - Expo over 
de geschiedenis van de Rijkshemelvaart-
dienst. De reinwaterinstallatie is een 
monument  als onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam en een van de laatste 
kraakpanden in de stad.
Studio 2:
17:00-19:00: Sports screening intermezzo 
19:00-20:00: Music and drinks
Studio 1:
20:00-21:00: DJ t.b.a.
21:00-21:45: NeOanderthal (Live)
21:45-22:30: DJ Jackie D
22:30-23:15: Staatseinde (live)
23:15-01:00: DJ t.b.a.
01:00-01:45: Human Form (live)
01:45-02:50: DJ Zgjim
Free before 20:00 // €8 after

Nieuwland
Vrije Ruimte Festival - Voku & social night
17:00: Guided tour through the building 
18:00: Volkskeuken (donation ± €7)
19:30: Performance Strijdliederenkoor 
Keep an eye on radar.squat.net for more 
and updated info.

OCCII
Vrije Ruimte Festival  - Live bands 
20:00: Dark Time Sunshine (US) + Torb-
jørn (US) + Habibi Guns
A night filled with abstract, underground 
& electronic-infused hip hop. // €8

Cinetol
Vrije Ruimte Festival - Live bands 
20:00-23:00: Garage/punk bands: Great 
Joy + Poodle + BoterBoter // €10

De Nieuwe Anita
Vrije Ruimte Festival  - Burlesque Frea-
kOut Show + Party
20:00: Showblock After 
23:00: Dance Party // €12,50 

Filmhuis Cavia
Vrije Ruimte Festival  - Documentary 
screening
20:30: Documentary screening 

Vrijdag 25 November 

AA Talk
Van broedplaats naar vrijplaats 
Over het opzetten en verkrijgen van 
collectieve woon- en werkplekken a.k.a. 
vrijplaatsen.

Op 25 november van 14:00 tot 16:00 orga-
niseren Amsterdam Alternative, Platform 
Beeldende Kunst en de Kunstenbond in 
de OT301 een publieke discussie over de 
status en de toekomst van vrijplaatsen 
in Amsterdam. Een programma waarin 
cultuurwerkers, vrijbuiters en andere 
stadsgenoten vertellen over hun geza-
menlijke acties, zoektochten, hindernis-
sen en successen in de strijd om betaal-
bare en duurzame woon- en werkruimte 
voor kunst, cultuur en buurtinitiatieven, 
in een steeds duurdere en ontoegankelij-
kere stad.

Het pleidooi voor meer gezamenlijke 
woon- en werkplekken in collectief 
beheer of bezit, steekt af tegen het 
huidige broedplaatsenbeleid in Amster-
dam, Hierin zijn tijdelijke contracten de 
norm, wordt kunst en cultuur ingezet 
voor gentrificatie, hebben buurtbewo-
ners weinig toegang tot de vrijgeko-
men panden in hun buurt voor sociale 
initiatieven en verdwijnt uiteindelijk veel 
sociaal vastgoed op de markt. Na 20 jaar 
broedplaats-beleid is het tijd voor nieuw 
beleid, waarin de gebruikers centraal 
staan in plaats van de portemonnee van 
de vastgoedontwikkelaar.

Zaterdag 25 November

AA Talk
Regeneratief denken en handelen
Over het opzetten van regeneratieve 
modellen.

Op zaterdag 26 november organiseren 
Amsterdam Alternative en 7 Billion 
Presidents een publieke discussie in 
de OT301 over regeneratief denken en 
handelen. Van 17:00 tot 19:00 uur zullen 
we het met een panel van genodigde gas-
ten gaan hebben over het opzetten van 
regeneratieve modellen. We bespreken 
bestaande inspirerende voorbeelden en 
kijken daarna samen naar het regenera-
tieve ondernemingsmodel dat 7 Billion 
Presidents gaat lanceren.

Onze samenleving heeft een enorme 
impact op de aarde en de mens. We con-
sumeren met miljarden mensen tegelijk 
heel veel diensten en producten en onze 
honger naar meer lijkt niet te stillen. De 
productie en verkoop van al die gewenste 
welvaart zorgt voor onherstelbare schade 
aan de natuur, vergroot de ongelijkheid, 
zorgt voor stress en vele andere nadelige 
gevolgen. Onze huidge systemen zijn 
gebouwd op o.a. extractie, groei en rente 
en dat moet zo snel mogelijk veranderen. 
Een transformatie naar regeneratieve 
systemen waarin herstel, inclusiviteit en 
harmonie zijn verankert. Regeneratief 
betekent meer terug geven dan ontne-
men. Regeneratieve systemen gaan niet 
over winst voor aandeelhouders maar het 
strijden voor en bouwen aan een nieuwe, 
eerlijke, optimistische harmonieuze 
wereld met gelijke kansen voor iedereen. 
Voor zowel menselijk leven als niet men-
selijk leven.

Meer info op

www.amsterdamalternative.nl

Plein Theater
Vrije Ruimte Festival  - Walk + Comedy 
showcase 
16:00: ROUW - Audio walk past places of 
loss. Stories about broken relations, death, 
broken friendships and loss of jobs, bodies 
and landscapes. How do we deal with 
endings?
Every 10 minutes between 16:00-19:00 
hrs 4 people can start. The walk takes 
approximately 1,5 hrs. 
20:30: The Oosterpoke Comedy Showcase
Richard Walker hosts an evening of the 
very best international stand up talent 
from the exploding comedy scene in the 
Netherlands! Line up t.b.a. soon!
Ticket info online

Saturday 26 November

OT301
Vrije Ruimte Festival
Building:
12:00-20:00: Open day
Studio 1:
12:00-15:30: Movement Academy
17:00-19:00: AA Talk  - Regeneratief den-
ken en handelen. Door AA en 7 Billion 
Presidents (in Dutch).
21:00-22:00: vvvoidangel
22:00-22:45: Dennis Weijers (live) 
22:45:23:45: Matthew Antler (live)
23:45-00:30: Eboman (live)
00:30-01:30: Andy Ex
01:30-02:50: DJ t.b.a.
Cinema (docu screenings): 
19:00: Rijkshemelvaart (film 1994)
19:25: Poortgebouw - van 1980 voor altijd
19:55-21:00: Mijn Landbouwbelang
4bid gallery: 
12:00-20:00: Expo - Collectief Eigendom
12:00-20:00: Rijkshemelvaart - Expo over 
de geschiedenis van de Rijkshemelvaart-
dienst. De reinwaterinstallatie is een 
monument  als onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam en een van de laatste 
kraakpanden in de stad.
Free before 21:00 // €8 after

De School
Envisioning Free Space conferences
13:30-14:00: Aula - Walk-in
14:00-14:15: Aula - Opening Conference: 
Liese Kingma & Bogomir Doringer
14:15-15:00: Aula - Amsterdam: The ur-
gency for space & possible solutions
15:00-16:30: Kunstlokaal - Bureau 
Broedplaatsen: How can we empower 
broedplaats-users?
15:00-20:15: Rookruimte - Live-RADIO 
with N8BM T.B.A.
15:00-17:00: Cinema - Archiving for 
queer migrant nightlife reslience
15:15- 15:45: Aula - Dance of Urgency & 
Space of Urgency
15:30-20:00: Muzieklokaal - Alternative 
economies, DisCO´s vs The Alghoritm
16:00-16:30: Aula - Spiral Tribe:  Rewind 
& Fast forward the revolution
16:30-22:00: Muzieklokaal - Live-RADIO 
with N8BM t.b.a.
16:45-17:30: Aula - Spaces of Adaptation 
Amsterdam
17:00-19:45: Cinema - Queer Space t.b.a.
17:45-18:30: Aula - Enabling  the next 
generation of cultural spaces Amsterdam
19:00-19:45: Kunstlokaal - Berlin: 
Embedding Nightculture into Urban 
Planning
18:45-19:30: Aula - Advocacy for indep-
dendent cultural spaces
19:45-21:45: Kunstlokaal - Films/Projec-
tions/Arts into the Night
20:00-22:30: Cinema - Films t.b.a.

20:15-01:00: Rookruimte - Network 
space
22:15-22:15: Aula - Dance of Urgency
Ticket info online

Rijkshemelvaart
Vrije Ruimte Festival  - Open day with 
music, food and more
14:00-02:00: Various activities 
Restaurant open
Exhibition & presentation from several 
residents 
Open houses & workspaces during the day
Live installation in the restaurant!
16:00: Peek in tour
During the night a celebration pizza jam 
with Sebas and friends! // €0

Cinetol
Vrije Ruimte Festival  - Live bands 
To be announced soon

OCCII
Vrije Ruimte Festival - Live bands 
19:30: Vitamin X + Savage Beat + Dead 
Stool Pigeon + Asbest Boys // €8

De Nieuwe Anita
Vrije Ruimte Festival  - Live music + 
Party
20:00: De Woezels + De Rug Relaxers + 
party
First band 21:00 // €7

Plein Theater
Vrije Ruimte Festival  - Walk 
16:00: ROUW - een wandeling langs 
plekken van verlies. Line up: Marte Bone-
schansker
De wandeling start elke 10 minuten tus-
sen 16:00-19:00 uur en duurt 1,5 uur. Er 
kunnen 4 personen per keer starten.
Ticket info online

Sunday 27 November

ADM Noord - ’t Groene Veld (Machine-
gebouw)
Free Cultural Space Gathering x Envisi-
oning Free Space conference
Conference time incl. film: 16:00-22:00
Free SPACE night: 22:00–04:00

Programma details onder voorbehoud

Voor actuele informatie check:

www.amsterdamalternative.nl

For most up to date programming 

details check: 

www.amsterdamalternative.nl

The conference creates a space for inter-
disciplinary collaboration to drive policy 
change. We are gathering to explore how 
to build a city whose citizens have the 
opportunity to shape the environment 
in which they live - by creating a space 
for experimentation and manifesting the 
discoveries that take place into actiona-
ble legislation.

From dusk till dawn, 24-hours at De 
School we will host workshops and panel 
discussions punctuated by nightly explo-
rations of sound, visuals and performance 
by a rich and interwoven network of voic-
es: urban change makers, political agents, 
spatial pioneers, scientists, artists, musi-
cians and you. The conference program 
is organized around topics of DanceofUr-
gency and SpaceofUrgency, which have 
been developed internationally in the last 
7 years. Together we’ll manifest a vision of 
the future: a city for all, where night cul-
ture is culturally valued and embedded in 
urban policy and cultural free spaces are 
self-sufficient and thriving. 

How can nightlife change the way we live 
in the daytime? We’ll realise a city whose 
long-term social value supersedes short-
term economic profit; a city where cul-
tural free spaces are recognised as micro-
cosms of our wider community and vital 
laboratories for social-ecological 

innovation. In a city where dance has a 
socio-political function and empowers 
people, it heals and helps us in times of 
crisis. In the sparks of last year’s pan-
demic, recent protests and civil disobe-
dience, we aim to unite voices and cre-
ate solutions to the structural challenges 
of access to space, developing tools and 
practical solutions for venues and crea-
tives to do the same. 

Through the arts, we incorporate perspec-
tives from queer migrant communities, 
those fleeing wars and further underrep-
resented and marginalised groups. By un-
learning the top-down approaches, we 
will reclaim and re-envision Amsterdam 
through trans-local learning and create new 
bases for international knowledge-sharing. 
Supporting this by creating sites of imagi-
nation and experimentation is integral to 
individual development, community build-
ing, young artists’ creative growth, gathering 
points for activism, community care and 
catharsis. They house the living, dreaming 
organism of arts and culture. 

We invite you to participate in envision-
ing our future(s). Together, we’ll examine 

Waar het Envisioning Free Space pro-
gramma voornamelijk bestaat uit confe-
renties voor beleidsmakers en mensen 
uit  de ‘scene’ is het Vrije Ruimte Festival 
vooral gericht op de geïnterresseerde, 
avontuurlijke Amsterdammer. 
Het programma van het Vrije Ruimte Fes-
tival is gevarieerd en toegankelijk voor 
iedereen. Van discussies tot expositie, van 
docu screening tot live muziek, van open 
dag tot wandeling, eten, drinken, dansen, 
enzovoorts. In het programma van het 
Vrije Ruimte Festival is plek voor vanalles 
en voor iedereen.  

Collectief eigendom
Amsterdam Alternative is momenteel 
druk bezig met het maken van een web-
documentaire over collectief eigendom. 
Dat wil zeggen, een online multimediaal 
project waarin fotografie, audio, tekst en 
video worden gecombineerd om ver-
schillende inspirerende projecten (zoals 
Ecodorp Boekel, OT301, Bajesdorp, De 
Warren, Vrijcoop, Het Domijn etc.) te 
portretteren. Maar ook aandacht voor de 
wooncrisis, kraakscene, commons bewe-
ging en andere gelinkte onderwerpen. 
Het doel van de docu is het creëren van 
een handleiding, archief en inspiratie 
document ineen. Niet alleen ter kennis-
geving maar vooral om meer mensen aan 
te zetten om het collectief eigendom con-
cept toe te passen.

Deel je kennis en ervaring
Naast veel muziek, performances en pu-

ruimte
festivalvrije

25 + 26

november 2022

Locations:
OT301
Cinetol
Plein Theater
Nieuwland
De Nieuwe Anita
OCCII
Filmhuis Cavia
Rijkshemelvaart
ADM
De School

Artists:
Eboman (live)
Dennis Weijers (live)
Human Form (live)
NeOanderthal (live)
Staatseinde (live)
Matthew Antler (live)
vvvoidangel
DJ Andy Ex
DJ Jackie D
Charley Rhythm
Maggie LeRoux
DJ Charley
De Woezels (live)
De Rug Relaxers (live)
Strijdliederenkoor (live)
Great Joy (live)
Poodle (live)
BoterBoter (live)
Dark Time Sunshnie (live)
Torbjørn (live)
Habibi Guns (live)
Vitamin X (live)
Savage Beat (live)
and many more...
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Envisioning Free Space

samen dansen

docu screenings

how we might create more robust and 
equitable urban planning strategies and 
strengthen independent cultural spaces 
against future crises. 

Together we’ll explore...
• How can we protect our free spaces, 
clubs, and cultural venues from hyperin-
flation?
• In a city that is constantly growing, jow 
can we grow inclusively?
• Which role do dancing and protest play 
in empowering individuals to survive ur-
gencies?
• How can we create affordable living and 
workspaces for young creatives?
• How can city administrations support 
self-organization?
• How can innovative technologies and 
governance structures enhance our resil-
ience and self-sufficiency?
• What solutions do free spaces offer for 
social-ecological transition?
• How can we envision a safe(r) queer 
migrant nightlife?
• How can we enable the next generation 
of cultural spacs?
• Which new urban tools and participa-
tory approaches are meaningfull anti-
dotes to gentrification
• How can our independant cultural 
spaces become truly safe(r) spaces for 
fleeing creatives and communities?
• What will your dance and space be 
about? How can we help you to create 
that space?

The “Envisioning Free Space” conference 
is the culmination of an ongoing collab-
oration between curators/researchers 
Liese Kingma and Bogomir Doringer. 
Supported by the departments of (Vrije 
Ruimte & Bureau Broedplaatsen (City of 
Amsterdam), EFS’22 seeks to provide an 
enhancement of the cultural mycelium, 
devise a contribution to building a com-
mon narrative for culture and the arts and 
develop methods of embedding nightlife 
within the spatial design of the city. Here, 
the voices of under-represented commu-
nities are prioritized; collectively, we’ll 
propose solutions to the challenges of ac-
cess that are truly by and for these same 
communities using nightlife as a bastion 
of self-expression and creativity.

blieke discussies zullen we tijdens het 
Vrije Ruimte Festival in de 4bid Gallery 
van de OT301 een ruimte inrichten met 
een kleine expo over het project. Een 
soort tussentijdse presentatie maar ei-
genlijk vooral een ruimte bedoeld om 
te leren van jullie kennis en ervaringen. 
We zijn een behoorlijk eind op weg maar 
nieuwe input is altijd welkom.

Vrije Ruimte Festival locaties
Het Vrije Ruimte Festival vindt plaats 
op verschillende locaties in de stad. Het 
leeuwendeel van de programmering is in 
de OT301 maar ook in de Cinetol, OCCII, 
Nieuwe Anita, ADM, Plein Theater, Nieuw-
land, Filmhuis Cavia en de Rijkshemel-
vaart zullen programma’s in het kader van 
het festival plaatsvinden. 

Programma details onder voorbehoud

Voor actuele informatie check:

www.amsterdamalternative.nl

For most up to date programming 

details check: 

www.amsterdamalternative.nl

Dit festival en de webdocu worden 

mede mogelijk gemaakt door het AFK 

en het Stimuleringsfonds Creatieve 

Industrie



A
m
s
t
e
r
d
a
m
 
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e

I
s
s
u
e
 
#
4
5

N
o
v
-
D
e
c
 
2
0
2
2

w
w
w
.
a
m
s
t
e
r
d
a
m
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
.
n
l

A
m
s
t
e
r
d
a
m
 
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e

I
s
s
u
e
 
#
4
5

N
o
v
-
D
e
c
 
2
0
2
2

w
w
w
.
a
m
s
t
e
r
d
a
m
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
.
n
l

4 5

MUSIC TIP TOP 6

Picked with care but you have to do the judging yourself. 

Tips and links to new releases are always welcome, please mail tips to: 

music@amsterdamalternative.nl.

Amsterdam Alternative has a playlist on Spotify that is updated on a 

regular basis and a Soundcloud + dedicated page on our website with DJ 

mixes, Podcasts and Audio recordings of discussion nights. 

Find the links at the top right of our website.

MATHILDE NOBEL
Founds on Land

Label: Nous’klaer Audio

Release date: 10-2022

Genre: Experimental, electronica

Format: Digital, Vinyl, CD

RHYW
Honey Badger

Label: Voam

Release date: 09-2022

Genre: Electronic, Techno

Format: Digital

IMOGEN
What?

Label: Voitax

Release date: 08-2022

Genre: Electronic, Techno

Format: Digital, Vinyl

ARTEFAKT
Brain Dripper EP

Label: Delsin

Release date: 10-2022

Genre: Electronica

Format: Digital, Vinyl

COE
Pressure Makes Diamante

Label: All Centre

Release date: 08-2022

Genre: Electronic, Experimental

Format: Digital

STEFFI
The Red Hunter

Label: Candy Mountain

Release date: 10-2022

Genre: Electronica, Broken beat 

Format: Digital, Vinyl

M
u
s
i
c
 
T
i
p
 
T
o
p
 
6
 

T
e
x
t
:
 
A
A

P
h
o
t
o
s
:
 
V
a
r
i
o
u
s
 
a
r
t
i
s
t
s

AMSTERDAM ALTERNATIVE ONLINE

WWW.AMSTERDAMALTERNATIVE.NL

A
D
E
V
 
2
0
2
2
 
p
h
o
t
o
 
r
e
p
o
r
t

P
h
o
t
o
s
:
 
S
u
s
a
n
a
 
M
a
r
t
i
n
s

Als je over de A2 de stad in komt dan zie je 
bij de Dijkzichtbrug graffiti boven de weg. 
Ooit, al weer 20 jaar geleden, hing daar 
een activist ondersteboven en schreef 
www.steunmaarten.org. Ze vergat daarbij 
dat de S ondersteboven ook gewoon een 
S is. Die staat daar al 20 jaar in spiege-
lbeeld. Daar kan je om gniffelen, maar 
bovenal verbaast het dat de tekst na al 
die jaren nog steeds leesbaar is. Maarten 
hoeft al lang niet meer gesteund te 
worden. De website steunmaarten.org is 
een soort archief, waar de woorden steun 
maarten symbolisch zijn voor het succes 
om Maarten indertijd vrij te krijgen. Het 
is nu een schattige getuige in beton van 
een toenmalige succesvolle actie..

Een brug is niet bedoeld om beschreven 
en beschilderd te worden. En toch doen 
we dat al tientallen jaren. Hele volksstam-
men aan activisten en kunstenaars ge-
bruiken bruggen, muren en pilaren in de 
openbare ruimte als tekenbord.  
Adbusters, Reclaim the Streets, Yo Man-
go!, Seeds not Bombs: de lijst met groepen 
die de fysieke openbare ruimte claimen, 
overnemen en als middel inzetten voor 
hun eigen doel wordt steeds langer.

Zo bont en blauw als de fysieke muren zijn, 
zo bleu zijn de digitale muren. De Insta 
wall is een zich zelf bevredigend rode loper 
vol eigenwaan. Facebook is een klaterende 
klaag-klucht en Twitter dealt uitsluitend 
nog in variaties op boos, bang en bloot.
En hoe belangrijk de boodschap ook is, 
de vorm blijft altijd hetzelfde. Daar mag je 
niks aan veranderen. Boven (of links) een 
foto. Een stukje tekst. En dan daaronder 
de comments en wat ruimte voor duimp-
jes. De vorm van de pot ligt vast, de stront 
hoef je er alleen nog zelf even in te gieten. 
Je bent een user, een gebruiker, een horige 
die braaf z’n portie persoonlijke data komt 
ruilen voor wat hartjes en duimpjes. Dat je 
over 20 jaar totaal onvindbaar bent, okay, 
maar dat je post al na drie uur door nie-
mand meer gelezen kan worden, is toch 
wel raar. Of ben je toch maar gaan betalen 
omdat organic reach niks meer oplevert?

Hoezo bestaan sociale

bewegingen tegenwoordig 

überhaupt alleen uit volgers? 

De Socials zijn een winkelcentrum. En de 
gebruikers treurige hoopjes dopamine 
die laveren tussen consumeren en gecon-
sumeerd worden. Actiegroepen gebruik-
en dezelfde online branding technieken 
als start ups die kapitaal willen aantrek-
ken. In de aandachtseconomie kunnen 
we alleen nog met de middelen die zij ons 

Social media maken 
protestbewegingen 
kapot 

ADEV 2022
Photo report

SOCIALE MEDIA STREET PARADE

zelf geeft voldoende mensen bereiken om 
onze volgers te vertellen dat het kapital-
isme kapot moet. Hoezo bestaan sociale 
bewegingen tegenwoordig überhaupt al-
leen uit volgers? 

Als je echt een andere wereld wil dan kan 
je die niet bouwen met de waardeloze 
troep die de huidige in stand houdt. Elke 
seconde die je op Facebook doorbrengt is 
een feitelijke steun aan de rol die het plat-
form bijv. heeft gespeeld in de verkiezing 
van Trump. Online haat, discriminatie 
en seksisme worden gefaciliteerd door 
diezelfde sociale media die we gebruiken 
om mensen op te roepen te demonstreren 
tegen haat, discriminatie en seksisme. 
Alsof de vega kok door de anus van een 
varken moet kruipen om bij de tofu te 
komen. 

Activisten die gebruik maken 

van Facebook, Instagram, 

TikTok etc. vergeten dat als

hun reach en followers écht

een verschil zouden maken,

ze al lang waren verbannen

Social media maken de protestbewegin-
gen kapot. Activisten die gebruik maken 
van Facebook, Instagram, TikTok etc. ver-
geten dat als hun reach en followers écht 
een verschil zouden maken, ze al lang 
waren verbannen.
Alleen voor bewegingen die life style als 
revolutie willen verkopen is Insta te ge-
bruiken. Social media maken het netwerk 
van sociale bewegingen voor tegenstand-
ers zichtbaar. Social media maken een 
lang bestaan van sociale bewegingen ab-
soluut onmogelijk. Op het internet lijkt er 
alleen maar ruimte te zijn voor een drift 
aanval. Solide coalities, compassie en af-
finiteit kan je er niet vinden.

Om de wereld te veranderen kan je beter 
in het echt samenkomen, in elkaars aan-
wezigheid iets bedenken, in het echt kan 
je samenhorigheid voelen, maar ook fric-
tie onderling in de actiegroep opmerken.  
     
En dan samen ondersteboven hangend 
een spreuk op een brug over de A2 schil-
deren. Een spreuk die 20 jaar later nog 
leesbaar is én dat het effect heeft gehad, 
dat het een wereld van verschil heeft waar 
gemaakt.
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AA Shop
SHOP

Amsterdam Alternative has an online shop, 
because it is important to generate income 
for the continuation of the newspaper and 
the realization of our objectives. Our goal is 
not to make money, as we are a non-profit 
organization. However, the production of a 
free newspaper involves costs that need to 
be generated somewhere.
In the AA shop you can buy old issues of the 
AA newspaper, AA merchandise, AA beer 
and publications from participating venues.

AA DIY Label kit 
Create your own shirt, bag, sweater, pants, 
socks, underwear, jacket, hat or bikini with 
this set of different woven AA patches.
Available for €5

Vrij Beton - Sweater
Red colored sweater (unisex) with a black 
silkscreen print on the front- and back-
side. These sweaters have been made to 
help promote our collective ownership 
project ‘Vrij Beton’. Buying/wearing one 
of these limited edition sweaters helps us 
financially as all the money from the sales 
will go into the ‘Vrij Beton’ donation pot. 
It also helps us promote the project as 
hopefully all your friends and family will 
see the shirt and be interested : )
Available in different sizes for €50

20 years of Art and Autonomy
This photo book has been published ex-
actly 20 years after OT301 in Amsterdam 
was squatted. This stream of about 700 
photos is an archive as well as an atempt 
to capture a bit of all the energy that has 
been flowing through the building. 
Available for €20

AA old newspaper issues
We still have some stock of our previous 
newspapers. Collectors items! For sale in 
various sets, to make money for printing 
new issues. 
Available in sets of 10 papers for €30

www.amsterdamalternative.nl/shop

Free Cultural Spaces (FCS) Amsterdam 
maakt deel uit van het netwerk van on-
geveer 275 Vrije Culturele Ruimten ver-
spreid over Europa én staat in verband 
met steeds meer steden en festivals in de 
gehele wereld. Jaarlijks organiseren zij 
een internationaal symposium dat  ont-
moeting, kennisuitwisseling en het initië-
ren van internationale activiteiten tot doel 
heeft. Dit alles in het kader van het behoud 
van bestaande en initiëren van Vrije Cul-
turele Ruimtes.      
 
De drie laatste op de toekomst gerichte 
symposia vonden plaats op het ADM met 
‘Degentrification’ in 2017, op de Nieu-
we Meer, Ruigoord en het Vrijpaleis met 
“Reframing environtalism” in 2019 en “50 
years of past, present and future of Chris-
tiania”  in Kopenhagen, 2021.

Het laatste half jaar heeft het team Free 
Cultural Spaces Amsterdam gewerkt aan 
het voltooien van het document “Decla-
ration concerning the Universal Value of 
Free Cultural Spaces”. 
Vanaf 2013 hebben vele internationale Free 
Cultural Spaces op de een of andere manier 
aan de basis van dit document bijgedragen. 
Er ligt nu een concept-versie klaar.
Met het uiteindelijke document willen we 
de relevantie van Free Cultural Spaces in 
(inter)nationaal opzicht onder de aan-
dacht brengen. Dit document wil ook het 
voortbestaan van de huidige Free Cultu-
ral Spaces en de verdere  ontwikkeling 
hiervan nieuwe impulsen geven. In juli 
hebben wij een versie voorgelegd aan 
de 125 panden van de Culturele Stelling 
van Amsterdam. De CSA nam al vanaf 
2011 deel aan de eerste drie Futurologi-
sche Symposia Free Cultural Spaces in 
Ruigoord. De reactie van de bewoners 
van deze panden is inmiddels verwerkt 
en deze versie is nu ter lezing en reflectie 
aan de 275 internationale Free Cultural 
Spaces voorgelegd.

Het zijn bij uitstek de plekken 

waar het onbekende wordt

verkend en waar grenzen

worden verlegd

“Free Cultural Spaces” is een onderbelicht 
fenomeen, omdat het over het algemeen 
in de ‘underground van de culturele move-
ments ontstaat. ‘Zelfsturing’ ligt er aan ten 
grondslag. Mensen met verschillende ach-
tergronden ontmoeten elkaar in de FCS. 
Het zijn bij uitstek de plekken waar het on-
bekende wordt verkend en waar grenzen 
worden verlegd. In FCS nemen bewoners 

Free Cultural Space 
Gathering x Envisio-
ning Free Space con-
ference

VRIJE RUIMTE

en gebruikers de verantwoordelijkheid op 
zich voor de invulling en interne organi-
satie van hun woon-, werk- en leefom-
geving. Door hun uitstraling versterken 
zij het onderlinge verband tussen stad-, 
platteland- en buurtbewoners, en door 
hun gastvrijheid bevorderen zij een plu-
riforme kosmopolitische gemeenschap. 
Hiermee brengen ze inspiratie en creatie 
terug in de stad.  

 
FCS als Ruigoord (NL), Christiania (DK) 
en Uzupis (LIT) tonen al sinds decennia 
aan dat de aantrekkingskracht van steden 
niet alleen is gebaseerd op onze identi-
teit als eigenaars en consumenten, maar 
ook op onze identiteit als scheppers. Een 
scheppende sfeer, groene omgeving en 
een liberaal cultureel klimaat zijn min-
stens zo belangrijk. 

De FCS-cultuur staat daarmee haaks op 
de overal om zich heen grijpende gentri-
ficatie. In plaats van tijd en geld te beste-
den aan het verwijderen van ongewenste 
(en minder draagkrachtige) elementen, 
zouden er door de stedelijke overheid 
vrijplaatsen voor culturele diversiteit en 
onderlinge solidariteit geschapen moe-
ten worden. 
Geen gelijkschakeling (de Kulturkammer 
was in 1931-1945 was het ultieme voorbeeld 
van ‘gelijkschakeling’) van het abnormale, 
maar verwelkoming van het buitengewo-
ne. Het tegenhouden van grootstedelijke 
ontwikkelingen zoals woonwijken op voor-
malig havengebied kan niet altijd. Het is 
echter in het belang van iedereen om de 
waarde en de werking van vrije broedplaat-
sen te beschermen.
Zo kunnen de FCS  de fundamentele cul-
turele rechten (recht op expressie van wie 
dan ook is een mensenrecht) in dezelfde 
mate als de gevestigde culturele instellin-
gen waarborgen. Overheden dienen ruim-
te te bieden en activistisch op te treden 
door het faciliteren van nieuwe kunstzinni-
ge vrijplaatsen    

Van 24 t/m 27 november vindt in Am-
sterdam de Envisioning Free Space Confe-
rence plaats. Deze conferentie  wordt ge-
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I was interested immediately, and I had 
not heard of these protests happening be-
fore. I never got into the habit of watching 
Dutch news, and in my circles, the farm-
er’s protests weren’t something that was 
being discussed. 

After having taken a course in permacul-
ture during the final year of my art study, 
I developed a general interest in planting 
and growing things, but mainly in the pol-
itics that go along with doing so on a larger 
scale. I learned about the issues that came 
with big agricultural enterprises and glob-
al systems of distributing and processing 
foodstuff, and the impact our current 
farming and food system had on the soil, 
the environment, and, at large, on society. 

Growing up in a rural area in Germany I 
was used to being surrounded by farm-
land, golden fields of corn and grain, do-
mestic animals, vineyards, and apple trees, 
lots of apple trees. Those things feel like 
home to me and they make me nostalgic. 

I started googling and the first thing I no-
ticed was that what I found online about 
the farmer’s protests in Holland in terms 
of international reports was mainly cov-
erage by conservative sources. From Brit-
ain to the US, the types of magazines and 
online publications taking a standpoint 
all leaned into this:The evil liberal demo-
cratic government is forcing family farm-
ers to give up their livelihoods under the 
disguise of saving the environment and 
no one is doing anything to stop them“ 
kind ofnarrative. 

I realized that this topic was

being instrumentalized for

all kinds of different obscure

theories about the state and

power and conspiracy

I realized that this topic was being instru-
mentalized for all kinds of different ob-
scure theories about the state and power 
and conspiracy, riling people up against 
each other, painting the old black-and-
white image of good and evil, righteous-

Animal Farm 
FARMER PROTEST

The first time I heard about the farmers protests here in Holland must 

have been at the beginning of this previous summer, in a YouTube vi-

deo by Russel Brand. I know, I know, this charismatic man with verbal 

diarrhea that we know from the movie screens from ten to fifteen years 

ago probably isn’t the most reliable source when it comes to political 

broadcasting, but I must admit that I do enjoy watching his videos 

from time to time for their entertaining qualities. 

ness and injustice, the oppressor and the 
oppressed, different versions of an en-
tailed story, and as usual, the truth prob-
ably was to be found somewhere in be-
tween. Through writing this article I hope 
to shed some light on a few different per-
spectives on this issue, in an attempt to 
make the topic more accessible to myself 
and others.

In my research so far, I have identified sev-
en agents. Please bear with me, I am very 
well aware that this topic is immensely 
dense but I’m doing my best to simplify 
it as much as possible while still doing it 
justice. I’m learning as I go. 
The seven participants I’ve identified are; 

the political left, 
the political right,
the Dutch government, 
Dutch meat and dairy farmers, 
the economy, 
Mother Nature/ The permaculture farmer 
Russel Brand

To quickly sum up the problem: 
The Netherlands is the land with the 
highest Nitrogen pollution in all of Eu-
rope. While Nitrogen is a mineral that is 
wanted in most farming practices since 
it supports plant growth and functions as 
fertilizer, the Netherlands has too much of 
it. The reason for this is excessive animal 
farming. Animal manure contains a lot of 
ammonia and is responsible for the high 
amounts of Nitrogen in the soil. The prob-
lem with this is now that some plant spe-
cies prefer soil that is low(er) in Nitrogen 
over Nitrogen-rich soil, and in this way, 
the high Nitrogen contents of the dutch 
ground are sabotaging healthy biodiver-
sity. This is, amongst other things, bad for 
pollinating insects and therefore for the 
prospects of a healthy ecosystem.  This 
previous summer the Dutch government 
passed a new set of regulations, obliging 
farmers to cut their emissions by half until 
2030, which means a drastic cut in live-
stock numbers, changes in animal feed, 
and upgrades in livestock housing sys-
tems. Thousands of farmers all across the 
country suddenly were threatened in their 
livelihoods, dreading being unable to ad-
just their farming practices this drastically 
in such a short amount of time. Outraged 
they started to protest, blocking highways 
and supermarket distribution centers 

with their tractors, dumping animal ma-
nure in front of government officials’ pri-
vate residences, and flying the dutch flag 
upside down.

The police lets them get away

with anything during their

outrageous protests while

doing things that any climate

or human rights activist

would long have been arrested 

and tear-gassed for!

The political left/ environmentally con-
scious politicians
Meat and dairy farmers are among the 
wealthier people in this country, they 
drive heavy, polluting, expensive ma-
chines, they are causing a threat to the 
environment with the Nitrogen their an-
imals are producing, and also they keep 
animals in general, shouldn’t we all go 
vegan anyway? They need to stop acting 
as if anyone could truly harm them! They 
are privileged people, the police lets them 
get away with anything during their outra-
geous protests while doing things that any 
climate or human rights activist would 
long have been arrested and tear-gassed 
for! The conservative right-leaning farm-
er’s defense force doesn’t help harbor our 
sympathy either! They need to quit feel-
ing sorry for themselves and just go with 
the regulations that will give us at least a 
chance at saving our planet and human-
kind. Even if they lose their farms in the 
process, the government will compensate 
them well. We all need to compromise.   

The political right/ politicians showing 
solidarity with the farmers
Farmers are our hard-working heroes! 
Without them, we would have no food on 
our plates! There is no such thing as a Ni-
trogen problem, Nitrogen is great for na-
ture! Whoever says otherwise and stands 
behind the new regulations is against 
farmers in general and thinks they are 
stupid and worthless, but not us! We 
value honest work and stand up for the 
simple man! Everything needs to remain 
exactly as it is! 

The Dutch government 
We’ve been telling you guys for decades 
that something needed to change, but we 
always made sure that you wouldn’t have 
to, cause we also profited from the im-
mense amounts of products being export-
ed since we are the second biggest export-
er of foodstuff in the entire world. But next 
to that, we are the country with the high-
est Nitrogen-polluted soil in all of Europe 
so I guess we can’t postpone this action 
any longer now without looking like abso-
lute morons. So, go ahead and figure out 
how to cut your emissions in half within 
the next 8 years, otherwise, you will have 
to give up your farms altogether! 

Dutch meat and dairy Farmers 
For years, decades, the government has 
been subsidizing growth in our farm-

organiseerd door de Space of Urgency en 
zou eigenlijk in Berlijn gehouden worden.
Amsterdam is dit jaar als conferentie-stad 
gekozen. In samenwerking met Envisio-
ning Free Space gaan wij  27 november 
de Declaration concerning the Universal 
Value of Free Cultural Spaces tijdens een 
live en online vergadering in het Machi-
negebouw op het Groene Veld, met zo-
veel mogelijk vertegenwoordigers uit het 
internationale netwerk van Free Cultural 
Spaces, bespreken. En hopelijk komt er 
dan het slotakkoord.

Voor deze speciale gelegenheid wordt als 
special preview de film `Free Party: A Folk 
History´ van Aaron Trinder vertoond. 
Aansluitend is er een Q & A met Deborah 
Griffith & Mark Angelo Harrison ( beiden 
zijn makers van Spiral Tribe/SP23).
Tijdens de live Free SPACE Night acteren 
enkele dj’s en een internationale mystery 
guest van wie binnenkort de namen bekend 
worden gemaakt. Check your networks!
Na dit tumultueuze evenement gaan wij 
het aanbod van de Declaration concern-
ing the universal Value of Free Cultural 
Spaces aan de Unesco voorbereiden. 

Ruigoord, CSA en FCS Amsterdam orga-
niseren het tiende Futurological Sympo-
sium Free Cultural Spaces in Ruigoord in 
juli 2023. Ter viering van haar vijftigjarig 
bestaan als culturele vrijplaats.

Vandaar dat wij in de lente van 2023 het 
eerste ontwerp van een Declaration con-
cerning the Universal Value of Free Cul-
tural Spaces aan de UNESCO aanbieden.  

Daarmee trekken we ook aandacht voor 
het futurologisch symposium in Ruigoord.
Het moge duidelijk zijn dat, als de UNES-
CO de verklaring erkent, dit van grote 
invloed is op het bestaansrecht van Vrije 
Culturele Ruimtes: overal ter wereld.

Date: 27 november 2022
Location: Machinegebouw – ’t Groene 
Veld - Amsterdam
Conference time incl. film: 16:00-22:00
Free SPACE night: 22:00 – 04:00

Program
Free Cultural Spaces Amsterdam
Declaration concerning the Universal 
Value of Free Cultural Spaces
16:00-18:00

Food 
18:00-19:30

Film - Free Party: A Folk History
Aaron Trinder
19:30-21:30

Q&A
Deborah Griffith (Spiral Tribe/SP23) 
& Mark Angelo Harrison (Spiral Tribe/
SP23)
21:30-22:00

Free SPACE night
T.B.A.
22:00-4:00

Team Free Cultural Spaces Amsterdam: 

Aja Waalwijk, Ernst Du Pon, Patrick 

van Ginkel, Myra Driessen, Jefta Hoed, 

Hans Waalwijk, Hay Schoolmeesters

land, and while making us push up the 
number of our animals, profited from 
all the exported animal products. Being 
forced to keep our prices low, we get re-
warded for increased production and 
using chemical fertilizers/ standardized 
methods of automatization and heavy 
machinery for maximum efficiency. At 
the level we are operating our farms now 
it will become hard to sustain our busi-
ness with the planned cuts. We feel left 
alone and treated unjustly.  

The economy 
The Netherlands is the second largest ex-
port country of foodstuffs, especially of 
animal products, worldwide. Not in re-
lation to population size, but in general. 
A large part of the food produced there 
is being distributed all over Europe and 
even shipped across the oceans. In ex-
change, the Netherlands is importing a 
lot of food from other countries and con-
tinents. This practice is based on the con-
cept of a profit-oriented capitalist global 
economy. This means that the Nether-
lands are producing much more animal 
products than they’d need for their own 
supply, and thereby also are producing 
tenfolds of the Nitrogen that their soils 
should be able to deal with. 

Mother Nature 
There is a time and place for everything, 
also for chickens, cattle, and pigs. It just 
has to happen in the right proportions. 
The soil and the ecosystem are out of bal-
ance, there is too much animal manure 
dumped onto it. It’s not about complete-
ly abandoning animal farming, but about 
cutting down massively to bring our soil 
back into balance, to create conditions 
under which all plants and animals can 
thrive. This would include switching from 
monocultural farming and intense in-
dustrial practices to a more location-ap-
propriate approach of permaculture 
and regenerative food forest landscapes. 
(Judge for yourself whether that includes 
consuming animal products or not) 

The Dutch government is

taking farmland away from

private farmers to achieve

ALL the power. It’s the

beginning of the end!

Russel Brand and other influential on-
line personas 
It’s The Great Reset! The government is 
trying to get it’s hands on all the land to 
make us completely dependent on them! 
Bill Gates is US’s biggest individual farm-
land owner by now and Bezos just opened 
a supermarket chain! Now THEY are even 
taking the food under their control! The 
Dutch government is taking farmland 
away from private farmers to achieve ALL 
the power. It’s the beginning of the end!

I’ll leave it up to you to make sense of 
all of this yourself, I surely projected my 
own perspective onto it, but I did my best 
to portray the different truths I listed here 
as authentically as possible.
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The Hotel Rembrand near Artis was aban-
doned for more than a year when a group 
of homeless students (Autonomous Stu-
dent Struggle) decided to squat it in Octo-
ber. The goal: giving a roof to other home-
less students. Indeed, the place was huge 
and who needs another hotel in Amster-
dam? Unfortunately, that’s not what the 
landlord had in mind: he made a com-
plaint, the judge ruled a speed eviction 
without a hearing. Authorities apply the 
ruling without hesitation. 

The way in which the situation at the Hotel 
Rembrandt squat was handled by authori-
ties is, to me, the most disheartening evic-
tion so far. All the authorities involved in 
the eviction: the police, the State prosecu-
tor, the mayor, the landlord - decided that 
the comfort of tourists in a thousandth 
Amsterdam ho(s)tel was more important 
than the situations of dozens of homeless 
students. Nobody questioned the ruling. 

Don’t pretend you care

about our safety: you push

us back in the streets - from 

couch to couch, bridge

to bridge, unsafe situation

to unsafe situation.

When homeless students came together 
to find a direct solution to the housing 
crisis - which could have directly helped 
dozens of students - why would authori-
ties choose to evict without any commu-
nication or help to the squatters? The sup-
posed reason: safety. Don’t pretend you 
care about our safety: you push us back in 
the streets - from couch to couch, bridge 

Gas prices went up as we all know, and 
everyone, politicians included, started to 
panic. They took an old plan from the shelf 
and tried to to bring it to life again: drilling 
in the Waddenzee for gas. The government 
is about to give out a license for it. The 
Waddenzee is a precious sea-area in the 
north of The Netherlands. It is UNESCO 
world heritage. Drilling there is a disas-
trous idea. And is it necessary? In one of the 
speeches, it was pointed out that already 
many experts on the Waddenzee-area in 
very different fields of expertise have been 
warning the government: ‘Don’t do it!

Why not?
Some reasons not to do it include: if you 
start drilling for gas now, the process of 
pumping it up takes years, so you will 
only be able to use much later. Second-
ly, a precious ecosystem will be severly 
damaged. Thirdly, the United Nations 
and the International Energy Agency  
have called out for nations to not set up 
new infrastructures for fossil fuels.

Another very good reason
Several convincing speeches were giv-
en. One of them was given by Dr Paul 
Behrens, Associate Professor of Environ-
mental Change at Leiden University. He 
had an interesting reason not to drill The 
Waddenzee. He pointed out that a rap-
id energy transition is simply CHEAPER 
than sticking to the old-fashioned ways 
of energy! That must sound like music to 
the ears of politicians. And it creates mas-
sive economic, environmental, and social 
opportunities. And of course Paul’s mind-
blowing claim was based on scientific re-
search. He recently wrote a book about it, 
see below. 
So let us look a bit closer at what he was 
saying.

Met het uitrollen van een gigantisch 
spandoek heeft krakerscollectief Mokum 
Kraakt op zondag 23 oktober bekend ge-
maakt dat het een langdurig leegstaand 
pand aan de  Nieuwe Zijds Voorburgwal 
302 heeft gekraakt. De kraak had vier da-
gen eerder plaatsgevonden, waarmee de 
‘huisvrede’ is bevestigd: de politie mag het 
niet direct meer ontruimen. De eigenaar 
van het pand is huisjesmelker Peter Ha-
gedoorn, die berucht is om het laten leeg-
staan en verwaarlozen van Rijksmonu-
menten in de Amsterdamse binnenstad. 
Met de actie eisen de krakers woonrecht-
vaardigheid: een betaalbare stad voor ie-
dereen, niet alleen voor de rijken.

Bovenop de wooncrisis komt de energie-
crisis  en de hoge inflatie. Het dagelijks le-
ven dreigt voor de meesten onbetaalbaar 
te worden. Er zijn drastische maatregelen  
nodig om de stad bewoonbaar te houden,  
voor gewone mensen, maar ook voor hen 
die aan energie-armoede lijden en vaak 
ook nog zonder dak boven hun hoofd..  
 

Voor de eigenaars is de

huidige crisis een feest
    

In plaats van hen te helpen worden inves-
teerders en speculanten in vastgoed door 
het al zeker dertig jaar durende neolibera-
lisme in de watten gelegd. 
Jantje Druk, woordvoerder van Mokum 
Kraakt: “Pandjesbazen als Hagedoorn zijn 
symbool voor het probleem. Voor de eige-
naars is de huidige crisis een feest. Zij dan-
sen op het ritme van stijgende vastgoed-
prijzen en op het gerinkel van de kassa bij 
elk verkocht luxeappartement. Wij hebben 
de woonlasten, zij de woonlusten.”

Daarom eist Mokum Kraakt woonrecht-
vaardigheid. Om het tij te keren moet er 

Solidarity, Betrayal, 
and Hotel Rembrandt 

Save The Waddenzee, 
do not drill there for 
gas! spoiler: it is sim-
ply CHEAPER not to 
ruin nature

Pand in centrum Am-
sterdam gekraakt uit 
protest tegen woon- 
en energiecrisis 

SQUATTING CLIMATE ACTIVISM KRAKEN

This article was supposed to address solidarity between leftist 

groups in Amsterdam; after the eviction of Hotel Rembrandt 

squat, I would like to address the unsurprising governmental be-

trayal amidst another great action by homeless students for other 

homeless students. 

In The Netherlands, The Hague to be precise, on the 28th of Sep-

tember 2022, a group gathered in front of the Ministery of Eco-

nomics and Climate. Speeches were given and songs were sung. 

The group consisted of scientists, activists from Ocean Rebellion, 

people from the ‘Waddenzeevereniging’ and the sea shanty 

troupe ‘Utrecht aan Zeemanskoor’. Why? It was another attempt to 

convince the politicians inside the building that they should not 

drill for gas in the precious Waddenzee-area of The Netherlands. to bridge, unsafe situation to unsafe sit-
uation. If you do care about our safety, 
look at the urgency of the situation which 
was clearly highlighted by this action. Act 
upon it, seize the hotel, start the construc-
tion, or let us do the construction. Give us 
a permanent place to stay. 

Do not let another corporation make 
a profit off rich tourists in Amsterdam, 
while the youth living in Amsterdam - the 
famous pech generatie - is living outside 
in your streets. You evicted us for ‘safety’: 
safety for who? Safety for you, your build-
ings, your profits, your ‘calm neighbour-
hoods’, your cars that you move when we 
drop a banner. Stop pretending that safety 
is for us, stop pretending you care for us. 
All your actions have proven otherwise: 
this government is heartless of the precar-
ity of the youth living in the Netherlands. 

But - oh no - there is still one young per-
son we care about in the Netherlands. 
Dear Princess Amalia, sorry I forgot about 
you and your precious <3 social life <3. 
We have understood it is more important 
than the housing of the students who used 
to live in your previous student home. Do 
not worry, we’re with you - not having a 
house makes it very difficult for us to make 
or see our friends. Also going to school or 
trying to graduate. Or staying warm and 
safe during winter. I guess we’re in the 
same boat. Right? 

Hotel Rembrandt is the perfect example 
of the activist behaviour and the authori-
ties’ reaction that has been happening for 
years. People care for each other because 
the government does not offer them a 
soon solution, and when a solution is 
found by the people - the government 
crushes it. Who does it protect? What does 
it protect? Not the homeless students - is 
the answer I have so far. 

1. Not drilling is simply cheaper!
By transitioning fast to new energies, we 
can decarbonize at least 70% -80% of the 
energy system. And we do have afforda-
ble technology for this. Wind turbines 
and solar power, for example, are great 
tools for this transition. Also, doing it 
faster reduces costs, which a recent Ox-
ford University study has shown.

2. National energy supply will be secured 
by a rapid energy transisiton
We will not be dependent on petrostates if 
we build up our own, national low-carbon 
energy system. We will be able to generate 
our own energy locally and across the in-
tegrated EU transmission system. 

3. National economic security will also 
be secured!
Energy prices are crazy in Europe nowa-
days and are the largest driver in inflation 
across Europe at the moment. With a swift 
energy transition and also insulation of 
houses we will keep matters in our own 
hands. Wind, solar panels, and updating 
buildings to the new standards will work.

And why should we leave the Waddenzee 
alone? Paul calculated, the gas, gained 
from the Waddenzee won’t be that much. 
It would be a drop in a bucket…We would 
barely gain any money from this amount! 
The cost would be massive. We must resist 
and protest against short-sighted flash-in-
the-pan ideas like new gas exploration that 
will doom our future to a hothouse planet. 

It’s better to invest not in gas exploration, 
but use the money instead for home im-
provements, heatpumps and offshore wind. 
Those are investments in a liveable future.

Paul’s bottom line: investments in gas is 

hard  ingegrepen worden in de woning-
markt. Mokum Kraakt roept om maatre-
gelen die iedereen  zonder tonnen euro’s 
achter de hand helpen.   
Er zou voor alle huurhuizen een maxi-
mum huur moeten komen, er zou veel 
meer sociale huurwoningen gebouwd 
moeten worden, huisjesmelkers dienen 
onteigend te worden en last but not least 
tijdelijke huurcontracten mogen niet 
meer afgesloten worden. Woordvoerder 
van Mokum Kraakt Jantje Druk: “Wonen 
is een recht, geen privilege. Maar de over-
heid doet bijna niets om jongeren, wer-
kende mensen en mensen met een inko-
men onder de armoedegrens onder dak 
te krijgen. Van Amsterdam  blijft er alleen 
een soort Disneypretpark voor de rijken 
over. Mensen met een bijstandsuitkering 
tot en met de modale inkomenstrekkers 
worden allemaal de stad uit gejaagd. Dat 
is onacceptabel.”

Met deze kraakactie wil Mokum Kraakt 
de strijd om betaalbare woningen nieuw 
leven inblazen. In het gekraakte pand ko-
men niet alleen mensen te wonen, maar 
er komt ook  een nieuwe vrijplaats, met 
de naam Het Monument. Daarmee bena-
drukken de krakers dat zij wél doen wat 
inhalige vastgoedeigenaren nalaten, na-
melijk het onderhouden en herstellen van 
monumentale panden.

Woordvoerder Druk: “Door het pand te 
kraken, gaan we de verwaarlozing tegen, 
we knappen het helemaal op. We geven 
dit pand aan de Amsterdammers terug. 
In deze nieuwe vrijplaats komt er ruimte 
voor de anti-burgerlijke cultuur, voor poli-
tieke alternatieven en voor ideeën om een 
einde te maken aan de wooncrisis.”
In hun buurtbrief geven de actievoerders 
aan zo lang mogelijk in het pand te willen 
blijven en het binnenkort open te stellen 
voor buurtbewoners en geïnteresseerden.

money down the drain…. Worse, money 
to accelerate catastrophe.

Is it time for a blockade?
After the speeches, activists from Ocean 
Rebellion embodied a dramatic water-
like movement. The Sea Shanty troupe 
sang some spicy songs, ending with: 
‘Time for a blockade’. Let’s hope the pol-
iticians listen to science, and choose the 
cheapest option... which is not to drill the 

Waddenzee, but invest in a rapid energy 
transition! So we won’t need the block-
ade after all.

Note: Paul Behrens recently wrote a 

book about his research: The Best of 

Times, The Worst of Times: Futures from 

the Frontiers of Climate Science). 

Check it out if you will, we are not 

paid to mention his book;)

In de Vrij Nederland van 10 september jl. 
stond een redelijk venijnig stuk van Jhim 
Lamoree en Egbert Dommering, onder de 
intrigerende kop “In het Stedelijk Museum 
Amsterdam heeft het eigen gelijk een ere-
plek gekregen.” Met meer dan gemiddelde 
belangstelling begon ik het stuk te lezen, 
niet in de laatste plaats omdat ik een jaar of 
vier geleden samen met Dommering en Jan 
Dietvorst het plan had opgevat een boek-
je te schrijven waarin de gang van zaken 
rond het opstappen van Stedelijk-directeur 
Beatrix Ruf in oktober 2017 uitgebreid uit 
de doeken zou worden gedaan. Dat boekje 
is er nooit gekomen, althans niet in de door 
ons beoogde vorm (in 2020 heeft Domme-
ring in eigen beheer het boekje “De affaire 
Ruf. Crisis in het Stedelijk Museum” uitge-
geven). Maar waar het om gaat is dat het 
aanvankelijk door ons beoogde plan een 
vorm van eerherstel voor Ruf zou moeten 
inhouden, omdat wij vonden dat haar een 
oneerlijke behandeling ten deel was geval-
len. Maar nu, een jaar of vijf later, denk ik 
daar inmiddels heel anders over.

Want wat is het geval? Ruf werd destijds in 
twee stukken in NRC Handelsblad beticht 
van belangenverstrengeling. Zij zou – als 
spil in de internationale kunstwereld – per-
soonlijk geprofiteerd hebben van haar po-
sitie als directeur van het Stedelijk. Dom-
mering, Dietvorst en ik hadden destijds 
moeite met de ons inziens ‘provinciale’ 
(lees: benepen) visie van de Amsterdamse 
Kunstraad en de gemeente Amsterdam op 
het museum en loofden de door Ruf inge-
zette koers van het presenteren van inter-
nationale beroemdheden in het Stedelijk. 
Ik vind nog steeds dat Ruf op oneigenlijke 
gronden aan de schandpaal is genageld, 
en ik heb ook nog steeds vrij fundamentele 
kritiek op het kunstbeleid in Amsterdam. 
Maar ik ben wel teruggekomen van mijn 
aanvankelijke waardering voor Ruf, en 
denk nu dat er op de achtergrond een heel 
ander conflict speelde.

Het Stedelijk kent sinds jaar en dag een 
Raad van Toezicht, samengesteld uit bobo’s 
uit de financieel-economische wereld en 
grote, rijke verzamelaars. De Raad van Toe-
zicht, onder voorzitterschap van de latere 
minister van Justitie Grapperhaus, gaf Ruf in 
oktober 2017 op niet mis te verstane wijze te 
kennen dat zij beter de eer aan zichzelf kon 
houden. Maar het is opvallend dat één van 
de leden van de toenmalige Raad van Toe-
zicht, de puissant rijke beurshandelaar Rob 
Defares, op 13 oktober 2017 (vijf dagen vóór 
het opstappen van Ruf) uit de Raad was ge-
treden. Later heeft Defares aangegeven het 
niet eens te zijn geweest met de druk op Ruf 
om de handdoek in de ring te gooien. Ster-
ker nog: Defares is de grote man achter het 
project voor een nieuw Museum of Con-
temporary Art (MCA) aan de Zuidas, samen 
met – guess who? – Beatrix Ruf. Dit duidt 
volgens mij op een redelijk ongezonde 
kongsi van ‘groot geld’ en bepaalde vormen 
van beeldende kunst (de ‘grote namen,’ de 
‘stars’). Waarom is dit ongezond? Omdat 
het niets meer te maken heeft met intrin-
sieke artistieke kwaliteit (als er überhaupt 
al zoiets bestaat) en alles met de waarde 
die bepaalde kunstenaars en kunstwerken 
vertegenwoordigen op de internationale 
kunstmarkt.

Maar wat is er nu precies gebeurd nádat 
Ruf gedwongen werd te vertrekken, en 
hoe verhoudt zich dat tot deze hele dis-
cussie? Interessant genoeg laat zich dat 

Nieuwe collectie-
opstelling Stedelijk 
overtreft de 
verwachtingen

KUNST

wellicht het beste aflezen aan de nieuwe 
opstelling van de permanente collectie 
van het Stedelijk, waar Dommering en 
Lhamoree geen goed woord voor over 
hebben. Ruf had destijds aan Rem Kool-
haas gevraagd een ontwerp te maken voor 
de collectie-opstelling in de ‘kelder’ van 
het Stedelijk (Stedelijk Base). Dat werd 
een in mijn ogen redelijk saai overzicht 
van de kunst uit de twintigste en begin 
eenentwintigste eeuw, grotendeels chro-
nologisch gerangschikt. Na lezing van het 
artikel van Dommering en Lhamoree toog 
ik vol twijfels naar het museum. Want vol-
gens de twee auteurs van het VN-stuk zou 
het Stedelijk met een ideologische (want 
feministische, dekoloniale en anti-racis-
tische) bril op met de nieuwe opstelling 
kunsthistorisch en inhoudelijk volstrekt 
onverantwoorde dingen hebben gedaan.

Wie schetst derhalve mijn verbazing als ik 
de eerste zalen, die de periode 1900-1950 
bestrijken, betreed? Wat een ongelooflijk 
feest voor het oog is dit! Meteen in de eer-
ste zaal is het al raak. Bekende werken van 
beroemde meesters hangen naast, boven 
en onder onbekende werken van totaal on-
bekende kunstenaars. Maar omdat de titel-
bordjes niet overal naast of onder de werken 
zijn geplaatst, maar gegroepeerd zijn op één 
specifieke plek (bijvoorbeeld naast de in-
gang van de zaal) weet je in eerste instantie 
– tenzij je een echte kenner bent – niet wat 
van wie is. Zo kun je met een redelijk onbe-
vangen blik alles aanschouwen, om pas in 
een later stadium je nieuwsgierigheid te be-
vredigen door toch even te gaan kijken wie 
nu precies wát heeft gemaakt. De overtref-
fende trap is de derde zaal van deze periode, 
waar de Mondriaans en de Malevitsjen han-
gen. Waar Malevitsj er in de opstelling van 
Ruf nogal bekaaid vanaf kwam, schittert hij 
hier als vanouds, met als absoluut hoogte-
punt een afbeelding uit een soort werkboek 
dat hij voor het Bauhaus maakte, en waarin 
hij een overzicht geeft van de geschiedenis 
van de beeldende kunst.

Met heel veel gevoel voor ver-

houdingen en met oog

voor ‘vergeten’ of bewust

genegeerde kunstenaars

hebben zij de collectie tot

leven weten te wekken.

Ik was echt sprakeloos over het geweldi-
ge werk dat de curatoren van het Stedelijk 
verricht hebben, ook in de zalen met de 
latere periodes (1950 tot 1980, en 1980 tot 
nu). Met heel veel gevoel voor verhoudin-
gen en met oog voor ‘vergeten’ of bewust 
genegeerde kunstenaars hebben zij de 
collectie tot leven weten te wekken. Ook 
de teksten die in de zalen hangen om de 
bezoekers wegwijs te maken zijn zeer ver-
helderend en allesbehalve belerend. Ik 
begrijp dus niets van het verwijt van Dom-
mering en Lhamoree over ‘het eigen gelijk,’ 
en ben met terugwerkende kracht blij dat 
Ruf is opgehoepeld. Laat haar maar samen 
met Rob Defares en andere gefortuneerde 
‘kunstliefhebbers’ dat tweede Moco Muse-
um aan de Zuidas inrichten, dan kunnen 
wij ons in het Stedelijk laven aan kunste-
naars die werkelijk iets te vertellen hebben.
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Kunst tegen gentrificatie en vertrutting
STRAAT KUNST

Straatkunstenaar Tycho schudt de stad wakker met rake teksten over 

vertrutting, gentrificatie en woningnood. Hij groeide op in Amster-

dam Oost en zag zijn stad door de jaren heen veranderen: creativiteit 

werd naar de stadsgrenzen geduwd, rauwe randjes werden aange-

harkt en er kwamen steeds meer Nutella- en ijswinkels in de stad. 

Hoe oud was je toen je met graffiti in 
aanraking kwam?
Toen ik 13 was begon ik met graffiti sa-
men met jongens uit de buurt, het was 
een creatieve manier van kattenkwaad 
uithalen. Het werd mijn grootste hobby 
en dat is het 15 jaar later nog steeds. 
Toen ik op mijn 17e uit huis ging kwam ik 
voor het eerst op die ellendige  woning-
markt terecht. Zeven jaar lang had ik  geen 
vaste woonplek. Ik raakte behoorlijk ge-
frustreerd door het gemeentelijke beleid 
t.a.v. betaalbare woningen. Op een crea-
tieve manier heb ik mijn gevoelens geuit. 
Mijn angst  dat de stad steeds meer alleen 
voor the rich and the babybooming  is be-
doeld kan ik in graffiti kwijt.

Wat zijn je grootste frustraties over het 
beleid in Amsterdam?
Waar moet ik beginnen... De vertrutting 
en het constante aanharken en ‘opknap-
pen’ van de stad, het massatoerisme, de 
woningnood, gentrificatie, Airbnb. Met 
toerisme an sich is niks mis, maar met 
massatoerisme wel. In onze stad is ieder-
een welkom, dat was vroeger al toen het 
een havenstad was.    
     
Het massale van nu is verschrikkelijk. De 
binnenstad is  een pretpark vol Nutel-
la-, en ijswinkels geworden. Ik snap het 
wel hoor dat al die RyanAir vliegers ape 
stoned aan het zoet willen. Als ik nu een 
twintiger zou zijn dan vloog ik ook  voor 
€30 naar Amsterdam. 

De woningmarkt is volledig geflipt, men-
sen wonen tegenwoordig veel duurder 
en groter. Vroeger was er sprake van 
voor-, en achterhuizen (de zog. halve 
woningen, waar tot in de 50/60-er jaren 
gezinnen met 4, 5 kinderen woonden). 

Tegenwoordig zijn die 2 halve woningen 
één appartement.    
     
Men wil steeds luxer en meer en er wordt 
veel  aan beleggers verkocht. De eigenaren 
bieden het ook regelmatig bij Airbnb of 
zo ter verhuur aan, als zij zelf een tijd lang 
naar in het grote buitenland vertoeven. 

Heb je ook oplossingen?
Vliegtickets moeten duurder, huisjesmel-
kers moeten worden aangepakt en Airb-
nb mag wat mij betreft volledig worden 
afgeschaft. Een huis is om in te leven, de 
stad is van haar bewoners en niet van de 
bezoekers.

Oud burgemeester Van der Laan zei ooit: 
“We hebben met z’n allen een enorm pro-
bleem omdat we in zo ongeveer de mooi-
ste en fijnste stad van de wereld wonen.” 
En dat klopt anno 2022 nog steeds.
De nieuwe 40/40/20 (40% vrije sector ap-
partementen, 40% tot 350.000 euro, 20% 
sociale huurwoningen) regeling in Am-
sterdam is een goed begin.  
 
Toch  mag het van mij allemaal daad-
krachtiger: er moet veel meer geregeld 
worden vanuit en door de stedelijke over-
heid.. Er moet beter naar de inwoners 
van de stad, worden geluisterd. Niet altijd 
maar buigen voor het grote geld.

Hoe ziet Amsterdam er volgens jou 
over 50 jaar uit?
Nou ik zie veel goede bedoelingen, veel 
mensen die van zich laten horen en zich 
uitspreken tegen dit soort veranderingen 
in de stad. Mensen als Sophie Straat, Mas-
sih Hutak, Ray Fuego en Hang Youth. En 
dat zijn nog maar een paar Amsterdamse 
cultuurmakers van in de dertig/veertig. 
    
We moeten echt met ons allen ons best 
blijven doen en voor het mensenrecht op 
een dak boven je hoofd knokken. Voor 
iedereen, maar vooral de mensen die op-
recht van de stad houden en de beste be-
doelingen hebben. En dat zijn er meer dan 
je zou denken. Ik hoop dat er nog meer te-
gengeluid komt en dat de stad over 50 jaar 
niet volledig is overgenomen door expats, 
toeristen en yuppen.

Je maakt veel werken over de woning-
crisis, zo ook ‘het rad van (on)fortuin’ 
dat je samen met Hans de Tweede hebt 
gemaakt. Dat werk is vorig jaar door het 
Amsterdam Museum gekocht en wordt 
nu geëxposeerd, hoe is dat tot stand ge-
komen?
We hadden Het Rad gemaakt voor het 
woonprotest in Amsterdam, daarna moes-
ten we er een plekje voor vinden. Eigenlijk 
wilde ik hem op de Dam zetten, we zouden 
zo veel meer  mensen met onze message 
bereiken. Maar we  weten ook dat ons werk 
binnen een paar dagen door de gemeente 
zou worden opgeruimd.

Daarom wilde Hans hem eerst ergens 
parkeren om de tijd te hebben een goede 
plek te vinden. Het Rad heeft maar korte 
tijd in het atelier van Hans zijn vader ge-
staan, hij vond hem maar lelijk. De con-
servator van het Amsterdam Museum 
was meteen enthousiast en vroeg  hoe-
veel de vraagprijs was. 
We hebben een symbolische huurprijs 
bedacht: de gemiddelde huurprijs in Am-
sterdam per maand.

Ben je er trots op dat je werk wordt ge-
exposeerd?
Ergens is het heel tof, maar ergens is het 
ook belachelijk dat alles wat ik op straat 
tentoonstel altijd wordt weggehaald. Nu 
staat Het Rad in een museum waar je toe-
gang voor moet betalen.
Het is wel nice dat mijn jeugdzonde nu 
maatschappelijk geaccepteerd is  dat m’n 
moeder me nu niet meer uit de cel hoeft te 
halen,  omdat ik me aan  graffiti heb ver-
grepen. 

Wat doet het met je dat veel van je werk 
op straat wordt weggehaald?
Ik heb er niet zoveel moeite mee. Ik heb 
liever dat een werk één week staat, veel 
reuring creëert en mensen tot nadenken 
aanzet, dan dat het een jaar ergens staat 
en er niemand naar omkijkt.

Op straat bereik je de meeste mensen, 
iedereen moet boodschappen doen of 
naar werk, etc. daarom denk ik dat de 
straat niet alleen een goede locatie is 
maar ook een geweldige manier om je 
message te verspreiden. maakt niet uit 
of iets nou lang of kort ergens staat. Dit 
is de methode om de burgerlijke goege-
meente een beetje te pesten én op ande-
re ideeën te brengen.

Wie of wat inspireert jou?
Amsterdam is mijn grootste inspiratie-
bron, ik heb voor weinig dingen zoveel 
passie als voor de stad waar ik geboren 
ben. Andere inspiratiebronnen zijn Robert 
Jasper Grootveld, SKG (Stads Kunst Gueril-
la), Ramses Shaffy en de hiphop cultuur.
  
Denk je dat het tot nu toe zin heeft gehad 
om je te verzetten tegen de toenemende 
veryupping en vertrutting?
Voor mij persoonlijk heeft het zeker zin, ik 
raak mijn frustraties kwijt! Misschien voor 
anderen ook wel. Ik heb er hopelijk mee 
mensen op andere gedachten gebracht.
Ik zal nooit claimen dat mijn werk de 
stad beter maakt. Wat je zeker moet doen 
is je bek open trekken als je het ergens 
niet mee eens bent. Hoe meer mensen 
dat doen hoe beter. Met z’n allen kunnen 
we voor verandering zorgen.

Wat is jouw Amsterdamse droom?
Dat het een plek blijft waar iedereen zich 
thuis mag voelen, zichzelf durft te zijn. 
Dat het een tolerante, open stad blijft. 
Dat het niet gaat om hoeveel geld je hebt, 
maar om de hoeveelheid passie.

Wat kunnen anderen doen om de stad 
fijn, kleurrijk en gezellig te houden?
Niet zo focking stijf en truttig doen, laat 
mensen lekker hun ding doen. Wees jezelf 
en laat anderen ook zichzelf zijn. Ga niet 
zitten zeiken over elk klein dingetje, want 
je woont in een grote stad. Een grote stad, 
bijna een stadstaat, met heel veel verschil-
lende (soorten) mensen en heel veel ver-
schillenden soorten wensen. Wees niet 
zo individualistisch en egocentrisch, chill 
een beetje. 

Luister-
voer
Naast onze tweemaandelijkse AA krant 
releasen we ook podcasts, muziek mixes 
en guided audio tours.
Check onze Spotify pagina voor een ongo-
ing stream van vette electronica en vage 
techno. Op onze Soundcloud pagina en 
de AA website vind je een verzameling-
zeer gevarieerde AA music mixes gemaakt 
door bevriende artiesten.

DJ Pissflaps - Still Flappin’ After All 
These Years Mix #033 
Here’s an hour of current favorites from 
the hard disk cobbled together for your 
enjoyment.

Houtjetouwtje Soundsystem 
AADE x ADEV mix #034 
Dance Music originated from the under-
ground and is kept alive by various mak-
ers and producers who make music for 
the love of music and the scene around 
it. This mix reflects dance and electronic 
music makers who are in it for the love 
and not the industry!!! A little warning 
“This is No easy listening” but rather an 
infected and corrupted battle with ma-
chines for the sake of Groove.

vvvoidangel - unitythruchaos #035
striving for radical egalitarianism and 
the perfect balance between chaos and 
order, vvvoidangel touches on themes 
like lived-in and emerging dystopias, 
anti-capitalism and non-dualism. con-
stantly seeking stimulation in their musi-
cal journey, anything goes as long as it is 
unconventional, visceral and authentic.

Luisteren via:

soundcloud.com/amsterdamalternative

amsterdamalternative.nl/gallery/music
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While this year’s focus was South Africa, 
authors and artists from Ghana, Uganda, 
Namibia, Cameroon, DR Congo, Zim-
babwe, Angola, Nigeria, and Botswa-
na, as well as the African diaspora, took 
part in the festival, unique for the varie-
ty and richness of its programs. English 
and German programs, on four panels 
were offered. Visitors could join discus-
sion panels, reading, comedy and poetry 
performances, live music shows and a 
variety of stands with African food and 
products.

The festival, organised by the non-profit 
association InterKontinental e.V., found-
ed by Karla Kutzner and Stefanie Hirs-
brunner, has at the core the intent to 
create awareness of the vast, heterogene-
ous, and rich African literature and arts, 
going beyond stereotypes and one-sid-
ed euro-centric reductive representa-
tions of Africa. A key moment in Stefanie 
Hirsbrunner’s life is represented by the 
discovery of Walter Rodney’s “How Eu-
rope Underdeveloped Africa” during her 
stay in Accra. Rodney’s historical book 
provided her with facts and the indige-
nous perspective of African history, as 
opposed to the euro-centric imperialist 
knowledge of Africa she had been taught 
in high school. As Stefanie states, “The 
book became the breakthrough and my 
source of drive in my interest in know-
ing more about Africa and sharing that 
knowledge with others. Great African fig-
ures and artists fought imperialist pow-
ers, and it is a shame that they remain 
unknown to the wider public. Yaa As-
antewaa, for instance, who as a woman 
led the Ashanti war and brought to victo-
ry the army against the British.”

Like Stefanie Hirsbrunner, Lidudumalin-
gani went beyond Western representa-
tions and constructs of Africa when 

Berlin’s African book 
festival: shades of 
Blackness in Conver-
sation 

BOOK FESTIVAL MUZIEK

This year’s fourth edition of Berlin’s annual African book festival, 

which took place between the 26th and 28th of August, was curated 

by South African writer, filmmaker, and photographer, winner of 

the 2016 Caine Prize, Lidudumalingani. The festival’s theme, “Yes-

terday, Today, Tomorrow”, looked into the intergenerational links 

between writers, and has also become a unifying ground around 

which internationally acclaimed African artists and authors could 

share the vastness and diversity of the African artistic, social and 

cultural landscape.

thinking of the festival. Referring to the 
festival’s theme and its central figure, 
Margaret Busby, the first and youngest 
African publisher and editor of “New 
Daughters of Africa”, Lidudumalingani 
states, “I did not want to talk about race as 
white’s hierarchical form of grouping peo-
ple. This festival is about Blackness, Black 
people affirming themselves in their dif-
ferent expressions and their most brilliant 
state. I am far more concerned with his-
tory and how works connect throughout 
generations. The festival has given ground 
for people to inspire each other. Margaret 
Busby, for instance, by publishing a book 
years ago, has allowed Black women to 
know that they can also publish books 
worth the recognition and talent.”

JJ Bola, Congolese-born writer, poet, and 
educator based in London, guest of the fes-
tival, sees the event “as a way to have con-
versations rather than merely having black 
stories dominate the scene”. “One can’t fail 
to realise the diversity of the stories being 
told, which teaches about the diversity 
within the Black community, “ he states. 

In fact, all authors and artists experi-
enced and brought blackness to the event 
in different forms. South-African poet, 
writer, researcher, and teacher Atham-
bile Masola, author of the anthology of 
poems “Ilifa”, in her poetry performance, 
distanced herself from the more politi-
cal and passionate poems performed by 

south-African Xabiso Vili, or Namibian 
poet, author and performer Keith Black. 
She opted instead to stand for Black re-
sistance through “sweet poems, poems 
about love”, as she defines them. She also 
emphasises how her work can be con-
sidered a legacy to South-African singer 
Meriam Makeba, “the queen of cultur-
al diplomacy, who would sing songs in 
different languages without translating 
them. Like her, I decided to perform in 
Xhosa. This is, to me, a way to give legit-
imacy to our work and fight. We are not 
being called here to perform ourselves. 
We are coming here to say: this is what 
I do. These are the things I think about, 
and they matter to me.”

Maneo Mohale, South-African editor, 
feminist writer and poet who performed 
in the festival, saw in the latter an oppor-
tunity to inspire other African queers like 
them to also tell their story. As they say, 
“I want to see more queer artists, gender 
non-conforming Africans, and our pres-
ence here renders that possible.”

While the festival has given ground for 
authors to share their works and per-
spectives, it also brought them to reflect 
on the diversity of Africa. Emmanuel Idu-
ma, Nigerian writer, and art critic author 
of “A Stranger’s Pose”, referring to a con-
versation with JJ Bola, whom he met at 
the festival, said, “ I am glad to have met 
him and to understand what it means to 
be Congolese in London. I did not grow 
up in the West; I grew up in Nigeria. My 
experience growing up as an African per-
son is very related to being in the conti-
nent, and it has no correspondence to 
Europe in the same way.”

One of the visitors of the festival Maaza 
Mengiste Ethio-American writer and win-
ner of the 2021’s Gregor von Rezzori price 
with her novel “The Shadow King” also 
recognizes the festival’s value in showing 
how diverse the African landscape is. Re-
ferring, in particular, to the African dias-
pora she says “we have to understand that 
we are Ethiopian, but we are not just Ethi-
opian. We are diasporic, and we may have 
more in common with the diaspora of 
Nigeria and Angola… there is a way of be-
ing outside of a continent that defines us 
together in a way. These festivals help us 
realise it but also continues to be a bridge 
to different countries and continents.”

The African book festival has indeed been 
a trait d’ union between different African 
cultures and perspective, managing also 
to show their heterogeneity and complex-
ities beyond western stereotypical and re-
ductive representations of Africa. 
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Maar gaat het niet juist om betaalbare 
ruimte die wordt gecreëerd door kunste-
naars en andere fantasierijke personen? 
En is het niet zo dat hoe meer er van die 
ruimten zijn hoe creatiever, vrijer en tole-
ranter de stad zal zijn? 

We zien een stad van sociale rampen: jon-
geren kunnen nergens meer zelfstandig wo-
nen, de sociale huren gaan met de inflatie 
mee omhoog. Een inflatie aangejaagd door 
de oorlog in de Oekraïne, het afgedwongen 
energietekort en het zich moeizaam herstel-
len van de afgelopen(?) Corona periode.

Kunstenaars en anderen die een inkomen 
uit de cultuur moeten halen, worden het 
sterkst getroffen. Hun inkomen, toch vaak 
al onder het sociaal minimum (bijstand-
sniveau), gaat met de huidige inflatieper-
centages sterk omlaag.

Wat stelt ‘de Culturele stelling van Amster-
dam’ met “Beeld <en > storm” voor? (Een 
speelse verwijzing naar de Protestantse 
Beeldenstorm in de 16e eeuw).
Wil de Culturele Stelling van Amsterdam 
(CSA) aantonen dat de komende winter-
storm de kunstenaars letterlijk in de kou 
zal laten staan? Zullen zij überhaupt de 
lente wel halen? Hoeveel van hen zullen 
er in 2023 nog creatief kunnen werken? 
Welk beeld geeft de Culturele Stelling van 
de Amsterdamse cultuur?

Een jaar geleden trapten 18.000 mensen 
een landelijke golf aan demonstraties en 
acties tegen de wooncrisis af. Ze eisten 
massaal een radicale verandering in het 
bewust neoliberale beleid dat de crisis 
veroorzaakt heeft. Het maakte glashel-
der dat het water talloze mensen aan de 
lippen staat. En met resultaat: de ver-
huurdersheffing werd afgeschaft, er is op 
sommige plekken opkoopbescherming, 
er is iets meer aandacht voor kwetsbare 
groepen en er is - voor het eerst sinds Stef 
Blok het hele ministerie afschafte - een 
nieuwe minister voor Volkshuisvesting, 
Hoog de Jonge. 

Echter, ondanks die stapjes,

zijn de concrete resultaten uitge-

bleven. Sterker nog:

de wooncrisis is alleen

maar erger geworden

De urgentie is duidelijk geworden en de 
eerste kleine stapjes zijn gezet. Echter, on-
danks die stapjes, zijn de concrete resulta-
ten uitgebleven. Sterker nog: de wooncri-
sis is alleen maar erger geworden.
• Er is meer druk op de sociale woning-
voorraad dan ooit.
• In het begin van 2022 stegen de huizen-
prijzen nog eens met zo’n 20%.
• Dakloosheid stijgt nog steeds.
Bovendien zijn onze andere lasten door 
het dak gegaan. Bovenop onze al on-
draaglijke woonlasten zijn de bood-
schappen met 15% duurder geworden, 
en stijgen de energiekosten door het 
dak. Deze winter wordt een ramp voor 
miljoenen mensen. En het kabinet? Dat 
handelt misdadig laks, en veroorzaakte 
ondertussen zelfs nog een onmenselijke 
opvangcrisis en gaf oorlogsvluchtelingen 
de schuld van de door henzelf veroor-

De Culturele Stelling 
van Amsterdam
presenteert 
Beeld <en> Storm

Tijd voor hardere actie
Het woonprotest gaat door en dit 
is waarom

CULTURELE STELLING WOONPROTEST

Natuurlijk kunnen wij de culturele crisis in 
de stad niet definitief oplossen. De kunste-
naars en creatieven in de panden van de 
CSA laten het er echter niet bij zitten. Ze 
pakken de artistieke handschoen op.  

Wij willen een luid signaal

aan de Amsterdamse politiek 

geven. Ook willen wij er de

Amsterdammers zelf bewust 

maken van de aanstaande,

nog grotere verschraling van

de Amsterdamse cultuur
     

Wij willen een luid signaal aan de Amster-
damse politiek geven. Ook willen wij er de 
Amsterdammers zelf bewust maken van 
de aanstaande, nog grotere verschraling 
van de Amsterdamse cultuur.
Dat doen we door middel van:
• Alternatieven bieden voor de huidige 
woon/werk markt door middel van het 
beschermen en uitbreiden van onafhan-
kelijke creatieve initiatieven, zelfstandige 
woon-werkpanden en vrije en betaalbare 
culturele ruimten in groot Amsterdam.
• Tegenwicht bieden aan de veelal onge-

breidelde en eenzijdige bouwwoede en 
stadsuitbreiding in de stad. En aan specu-
latief gewin en commercie, door het aan-
tonen van het belang van de vrije culturele 
ruimten met hun lange traditie van tegen-
cultuur en vrije onafhankelijke cultuurpro-
ductie, voor een open en inclusieve stad 
waarbij betaalbare ruimte ook voor jonge-
ren behapbaar is.
• Het bevorderen van het contact, de so-
lidariteit en de samenwerking tussen alle 
bewoners en gebruikers van de Culture-
le Stelling zodat nieuwe ideeën kunnen 
ontstaan, bijvoorbeeld over het beter ver-
delen van betaalbare woon/werkruimte 
voor jongeren of startende kunstenaars in 
de stad, of het beter omgaan met de toe-
nemende vergrijzing, te beginnen bij de 
panden van de CSA zelf.

Zo ziet de CSA haar belangen steeds meer 
gevoed en groeiende en wil daarom na ja-
ren lobbyen en bijdragen aan het gesprek 
over cultuur nu ook meer zichtbaar wor-
den in de stad door projecten zoals Beeld 
<en> Storm. 

Beeld <en> Storm organiseert een ontmoe-
ting- en presentatiemanifestatie die van 25 
december t/m 31 december plaatsvindt 
in de Oosterkerk. Beeldende kunst in al 
haar verschijningsvormen, live perfor-
mances en podiumkunsten, colleges en 
voordrachten. Een collectieve ervaring en 
tentoonstelling die de veelheid, diversiteit, 
energie en de kwaliteit van de stad anno 
2022/23 laat zien. De Culturele Stelling 
bereid zich voor op een complexe winter 
in een complexe wereld waarin we de be-
hoefte aan ontmoeting en samenwerking 
steeds groter wordt.

De Culturele Stelling bereid

zich voor op een complexe win-

ter in een complexe

wereld waarin we de

behoefte aan ontmoeting

en samenwerking steeds

groter wordt.

In de Oosterkerk worden een aantal ten-
toonstellingsmogelijkheden gerealiseerd, 
waardoor een dynamische en verander-
lijke manifestatie mogelijk wordt. Enkele 
belangrijke ingrediënten:
• Tafel van de Idee: een 40-tal beweegba-
re tafels van 2x4m als presentatie podium 
voor de vele performances, als catwalk of 
voor een sculptuur als conversation piece 
en natuurlijk als tafel c.q. ontmoetingsplek. 
• Kwartieren van de performance: de kerk 
heeft een aantal kleinere, glazen ruimtes 
die afwisselend kunnen fungeren als the-
ater, podium voor muzikanten en films-
creenings. 
• De preekstoel en het balkon: we hebben 
een programma samengesteld voor op de 
preekstoel [binnen] en het balkon [bui-
ten] getiteld ‘vooruitblikken op Amster-
dam’ met columnisten, poëzievoordrach-
ten en colleges.

Iedere avond wordt er een veelzijdig pro-
gramma in samenwerking met de be-
woners van de panden van de Culturele 
Stelling aangeboden. Naast terugkerende 
events als gezamenlijke maaltijden, voor-
drachten vanaf de preekstoel, dansen en 
ontmoetingen, nemen elke dag 1 tot 2 
panden/initiatieven een bijzondere pro-
grammering voor haar rekening: 6 dagen 
lang met 6 totaal verschillende live mani-
festaties met telkens een ander resultaat. 
Panden als het Domijn, de Nieuw en Meer, 
Tetterode, Plantage Dok en Ruigoord gaan 
een avond voor hun rekening nemen.

Door steeds nieuwe onderdelen aan de 

manifestatie toe te voegen wordt de ener-
gie (en onrust) van de performers en kunst-
werken niet alleen inzichtelijk voor elkaar 
maar ook voor een groot publiek. Om deze 
energie en dit engagement te laten zien 
richten we ons vooral op de combinatie 
kunst en live-performances, en willen we 
groots gebruik maken van alle ruimtelijke 
mogelijkheden van de Oosterkerk.

Grote werken, een groot projectiedoek in 
de kerk. En lichtkunstenaars worden uitge-
nodigd om de kerk buiten te belichten. We 
vinden het belangrijk hiervoor samen te 
werken met een nieuwe generatie Amster-
damse kunstenaars en andere creatieven.

Vandaar dat we tijdens het project Beeld 
<en> Storm een ander, nieuw project van 
de CSA lanceren, namelijk de Mobiele 
atelierwoning.

De presentatie van dit project zou i.s.m. 
met de Expeditie Vrije Ruimte in de Am-
stelkerk in oktober 2021 zou plaatsvinden. 
In de manifestatie van Beeld <en> Storm 
krijgt de Mobile atelierwoning een be-
langrijke plaats. Volgend jaar zal het zelf-
standig verder reizen.
De mobile atelierwoning is een ruimte op 
wielen, van 4 x 4m, een tijdelijke woon/
werkruimte voor wisselende kunstenaars. 
Een week in de tuin van de burgemeester, 
een dag op de Dam, enkele maanden in 
Stellingpanden- en -terreinen, en op al-
lerlei festivals en manifestaties.
Zo vragen we op een artistieke wijze aan-
dacht voor de netelige positie waarin jon-
ge kunstenaars en andere creatieven in 
Amsterdam zich bevinden.

Wil je als individu of als pand meedoen aan 
de manifestatie Beeld <en> Storm mail dan 
naar info@culturelestelling.amsterdam

Kijkend naar onze dierbare stad zien we dat de betaalbaarheid van 

ateliers en het aantal werkplekken van kunstenaars en andere cre-

atieven in de stad onder druk staat. Steeds minder panden komen 

voor dit doel vrij via Gemeentelijk Vastgoed, corporaties of private 

eigenaren. Bovendien dreigen een aantal van de bestaande kunste-

naarsplekken hun gebouwen of terreinen te verliezen. 

Er is in het afgelopen jaar fors bezuinigd op het broedplaatsenbe-

leid. Vanaf volgend jaar is er nog minder financieel mogelijk. Het 

aantal vierkante meters broedplaatsen zal in vijf jaar 60% minder 

worden. Meer dan 2300 mensen zullen hun werkplek verliezen. 

Een aderlating voor het creatieve Amsterdam van nu!

Het Woonprotest kondigt nieuwe, hardere acties aan omdat de vorige massale protesten niet voldoen-

de zijn gebleken. het enie dat radicaal is verandert is het activistische taalgebruik van onze minister 

van volkshuisvesting.

zaakte problemen. Het weigert simpel-
weg het minimale te doen om onze las-
ten te verlichten, terwijl wij omkomen in 
de kosten en de diepe stress.

Uit recent onderzoek blijkt bovendien 
dat de helft van de bevolking het zeer be-
langrijk vindt om te demonstreren voor 
betaalbare huisvesting. Dat is een onvoor-
stelbaar mandaat, en we voelen de plicht 
om daar verdere invulling aan te geven.

Namens de CSA (Semna van Ooy Terts 

Brinkhoff, Arjen Lancel, Gaston ten 

Horn, Patrick van Ginkel, Eva Schip-

pers, Frederique van Rijn, Rianne 

Cuppen, Arthur van Beek, Stanja van 

Mierlo, Eliane Beijer, Veere Snij-

ders, Bram Snijders, Eli Drukker en 

Hay Schoolmeesters,)

A new 
track 
every 
week, for 
one year

MUSIC

At the end of 2020, the idea arose to start 
a project that would last a whole year. A 
project in which Peter alias Peerte Trunt 
would try to translate his state of mind into 
a track every week. No pigeonholing, no 
taking into account dance floors, charts, 
radio and other expectations. Purely on 
feeling, from intuition and the state of 
mind of the day/week. In January 2021 
he started the project that in the mean-
time had been given the name ‘Gemoed’. 
It may be good to realise that 2021 was a 
rather atypical year because the whole 
world was on hold due to the Covid vi-
rus. A situation never experienced before 
that caused peace, fear, boredom, illness, 
loneliness and moments of relief and joy.

Throughout the year, Peter (generally with 
great pleasure) has been making a new 
track every week. Feeling it or not feel-
ing it, time or no time, it had to happen, 
and it happened. He persevered until the 
end of the year but broke just before the 
finish line. It was not a lack of motivation 
or discipline, but a Corona contamination 
and a move that threw a spanner in the 
works. EP number #12, with track num-
bers 49, 50, 51 and 52 ended up taking a 
few months longer than planned and was 
only released just before the hot summer 
of 2022. The ‘Gemoed’ series has now 
been completed and can be listened to in 
its entirety via the well-known streaming 
services, Bandcamp, Soundcloud, Spotify, 
Apple.... Search for Peerte Trunt and you 
will find the music :)

Check the project and listen to the tracks 
with the idea in mind that something 
new was made every week. No overpro-
duced tracks that have been worked on 
for weeks/months, but music that came 
to life spontaneously. Everything is pro-
duced, mixed and mastered by Peter. 
Electronic experiments, straight forward 
electro, soundscapes, moody techno and 
exciting ambient. It’s all in there. If you 
move to the situation, travel back to that 
weird time, read the titles and listen care-
fully, you can feel them. The moods of 
Peerte Trunt.

Peerte Trunt is an anagram and 

stage name of Peter Rutten (one 

of the founders of Basserk Re-

cords) The ‘Gemoed’ series is his 

musical diary.

Het enige dat radicaal

veranderd is, is het plots

activistische woordgebruik

van een minister die niet

daadwerkelijk doet wat

nodig is om de wooncrisis

het hoofd te bieden 

Woonprotest kan niet anders dan conclu-
deren dan dat het allemaal niet voldoende 
is geweest. Het enige dat radicaal veran-
derd is, is het plots activistische woordge-
bruik van een minister die niet daadwer-
kelijk doet wat nodig is om de wooncrisis 
het hoofd te bieden. Het is overduidelijk 
dat er een enorme politieke verschuiving 
nodig is voordat we aan verbetering kun-
nen denken. En dat is iets waar dit kabinet 
nooit uit zichzelf naar zal bewegen, ze zul-
len ertoe gedwongen moeten worden. Het 
is ook gebleken dat massaal protest daarin 
niet voldoende effect heeft. Dat is waarom 
het hoog tijd is voor meer, langdurige en 
hardere actie. Dat is waar wij werk van 
gaan maken. Woonprotest gaat keihard 
door, voor een einde aan de wooncrisis.

Meer info over actie volgt.
@woonprotest
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BOOKS TIP TOP 5

Publisher: de Correspondent

Release date: 04-2022

Price: €15 // ISBN: 9789493254091

Politiek moet je niet te veel aan politici 

overlaten. Daar zijn onze problemen namelijk te 

complex voor. Vooral een veelkoppig monster als 

klimaatverandering vraagt om een veelkoppige 

aanpak. In dit vlammende betoog laat Eva Rovers 

zien dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen 

van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Publisher: Uitgeverij Pluim

Release date: 09-2022

Price: €24,99 // ISBN: 9789493256217

Decennia van neoliberale dominantie hebben de 

wereld in een permanente crisis gestort: pan-

demieën, economische ongelijkheid, oorlog, de 

dreigende klimaatcatastrofe. Tegelijkertijd is 

ons altijd verteld dat er geen alternatief is 

voor het kapitalistische systeem waarin we leven. 

Van die leugen moeten we ons ontdoen. Een andere 

wereld is wel degelijk mogelijk, mits we de moed 

opbrengen voor radicale politieke verandering.

Publisher: Maven Publishing

Release date: 09-2022

Price: €22,50 // ISBN: 9789493213364

In de sociologie, psychologie en neurowetenschap-

pen vond de laatste jaren een revolutie plaats, 

met veel nieuwe inzichten over hoe meningen wor-

den gevormd en hoe je ze kunt veranderen. 

Het goede nieuws: mensen veranderen voortdurend 

van mening en doen dat hun hele leven lang. En 

als je de wetenschap daarachter begrijpt, kun je 

betere gesprekken voeren om iemand (of jezelf) 

van mening te laten veranderen.

Publisher: Boom

Release date: 04-2022

Price: €24,99 // ISBN: 9789024447855

De milieuproblematiek staat pas sinds kort op de 

agenda als een fenomeen dat de mensheid bedreigt. 

Toch blijkt het negentiende-eeuwse gedachtegoed 

van Karl Marx verrassende inzichten te bieden om 

deze actuele problemen te duiden. Marx laat zien 

dat het menselijk ingrijpen in de natuur leidt 

tot zelfvervreemding: de mens ondermijnt zijn 

bestaan als een wezen dat zelf deel uitmaakt van 

de natuur. Deze zelfvervreemding cumuleert in de 

kapitalistische samenleving.

Publisher: Atlas Contact

Release date: 10-2022

Price: €24,99 // ISBN: 9789025472825

Als de Senegalese schrijver Diégane Faye een 

literaire klassieker uit 1938 in handen krijgt, 

móét hij de mysterieuze schrijver ervan zien te 

vinden. Deze Elimane werd na de verschijning van 

zijn roman als ‘de zwarte Rimbaud’ gevierd, maar 

na een schandaal en racistisch getinte haatcam-

pagne is hij verdwenen. De zoektocht zal Diégane 

80 jaar later naar Senegal, Frankrijk en Argen-

tinië voeren, in een verhaal dat verweven is met 

de complexe erfenis van het kolonialisme.

NU IS HET AAN ONS
Eva Rovers

ANTI-NIHILISME - ENGAGEMENT IN DE 21E EEUW
Arthur en Jarmo Berkhout

HOE VERANDER JE EEN MENING?
David Mcraney

MARX BEVRIJD 
Paul Cobben

DE DIEPST VERBORGEN HERINNERING VAN DE MENS
Hengameh Mohamed Mbougar Sarr

Tips and links to releases are always welcome. 

Please send them to books@amsterdamalternative.nl
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TUESDAY 01 NOVEMBER

OT301-4bid Gallery // 18:30 // € 10

Life Drawing // drop-in session

OT301-Peper // 19:00 // € 0

WICKED COMEDY

Cinetol // 20:00 // € 11,50

Prins S. en de Geit | Uitverkocht

WEDNESDAY 02 NOVEMBER

Cinetol // 20:00 // € 0

Lizet Aviva | EP Release Show | + 

Support: levi boon

OCCII // 20:00 // € 10

DNK Presents: Mattin Raponi, Martina 

Raponi, Jnathan Castro, Marielle Gro-

ven DNK DJ TEAM

THURSDAY 03 NOVEMBER

Cinetol // 20:00 // € 10

Alison’s Fall + New Neighbours

Alison’s Fall, New Neighbours

Teatro Munganga // 20:00 // € 12,50

Klinkende Kosmos, poëzie en muziek.

Willemijn van den Geest — poëzie 

Thijs van den Geest — trompet Máté 

Lachegyi — piano Pedro Ivo Ferreira — 

contrabas Floris van Elderen — drums

De Ruimte // 20:30 // € 8-18

Space Impro

Ernst Reijseger solo, Miha Gantar 

solo, Bioluminus album presentation

FRIDAY 04 NOVEMBER

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 18:00 // 

€ 0

Vegan Volkscuisine in de achtertuin 

van Noord

Cinetol // 20:00 // € 12,50

Roos Blufpand + support: FRÉ

Roos Blufpand, FRÉ

OCCII // 20:00 // € 10

Geregeld Ontregeld presents: Guerilla 

Toss

Guerilla Toss

OT301-Studios // 20:00 // € 15

Subbacultcha: Namasenda

Namasenda, + Support / DJ TBC

Teatro Munganga // 20:00 // € 15,00

Viva Raul de Souza, a tribute to a 

trombone master

Sérgio Coelho (trombone) and Glauco 

Solter (bass)

Plein Theater // 20:00 // € 15

easylaughs

Filmhuis Cavia // 20:30 // € 5

Cosas que no hacemos (Things we dare 

not to do)

Bruno Santamaria | 2020 | Mexico | 

75’ | EN subs

De Ruimte // 21:00 // € 10-18

Ruisburo

Bots & Gas, Omar Medina, Ctrl Freq

SATURDAY 05 NOVEMBER

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

OT301-4bid Gallery // 18:00 // € do-

nation 7

DREAMER INTERDISCIPLINARY PERFORMANCE 

+ FILM SCREENING by ANDREA HACKL

Andrea Hackl Robbert van Hulzen

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 18:30 // 

€ to be annou

Amen Zoo x Breakcore Gives Me Wood

Audiotist [BGMW], Da Wijf [BGMW], 

Droon [BGMW], Greg Die [Amen Zoo], 

Headkick [Amen Wood], Meatchopper 

118 [Amen Zoo] Meow Meow vs Jefflocks 

[Amen Zoo], Miyuki Omura [The Third 

Movement], Rik Mayhem [BGMW], Simi 

[Amen Zoo], Tim Terror [BGMW], Visu-

als by N-Vision!

OCCII // 20:00 // € 12

GRAVE ENTRANCE PRESENTS: Silver kni-

fe, iskandr, deule, lassolas

Vondelbunker // 20:00 // € 0

HaardCORE #13

Caterina de Nicola, Phonavi, Wārheād, 

AGENDA NOVEMBER AGENDA DECEMBERAGENDA NOVEMBER

Secret(e), Flying Fish

Cinetol // 20:30 // € 9,80

Langkamer + Sol Power

OT301-Studios // 22:00 // € 11,20

SIX.6 | #001 | UKG & Funky

Tom Samson, Passion Deez, Liana, DJ 

Crisps

SUNDAY 06 NOVEMBER

Teatro Munganga // 11:00 // € 8,50

Moussé Dansê by Moussé Dramé

Plein Theater // 15:30 // € 15

UitZicht

Vocal Group Fuse

Teatro Munganga // 16:00 // € 15,00

Samba Roots

Igor Malungo (Vocal + Percussion) 

Marcelo Motta (Guitar) Ricardo Baby 

(Pandeiro) Jeroen Hensel (Percussion) 

Sasa (Cavaquinho)

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

Filmhuis Cavia // 19:30 // € 5

Her Name Was Europa + Enthusiasm (+ 

Q&A ) – two films on 35 and 16mm

 

MONDAY 07 NOVEMBER

Teatro Munganga // 20:30 // € 8,00

Milunes, tango milonga – DJ Eze – 

Workshop

 

WEDNESDAY 09 NOVEMBER

Cinetol // 20:00 // € 10

Tallulah Rose + t.b.a.

THURSDAY 10 NOVEMBER

Cinetol // 20:00 // € 15

Yoran Vroom’s Group of Friends

Yoran Vroom, Group of Friends

OCCII // 20:00 // € 10

THE JONNY HALIFAX INVOCATION (UK) + 

DØMES (God Unknown Records)

The Jonny Halifax invocation, Domes

Plein Theater // 20:30 // € 16

OVER & OVER

DansBlok

FRIDAY 11 NOVEMBER

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 18:00 // 

€ 0

Vegan Volkscuisine in de achtertuin 

van Noord

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 19:00 // 

€ to be annou

‘Het feest van de elfjes’ hosted by 

Spons & Draad

Met Luka Schuurman, Ervaring, Mr. 

Filler’s Monologues (Yvo), Jan Modaal 

met Band, Spons & Draad, Cassecouil-

lis, Dharana, Wudu Sjon, Mixmeister 

Michelle en Eb

Teatro Munganga // 20:00 // € 15,00

Station Three, by Quartet Diminished 

(Tehran)

Ehsan Sadigh (Guitar), Mazyar Younesi 

(Piano/Vocal), Peter Soleimanipour 

(Clarinet/Saxophone) and Rouzbeh Fa-

davi (Drums).

De Ruimte // 21:00 // € 8-18

The 2nd Stop is Jupiter

Michael Moore, Trio Sopresa, Rom-

perayo, El Terror del Mambo, DJ Alex 

Figueira

OT301-Studios // 22:00 // € 6

23 Years of OT301 - Birthday bash - 

day #1

Zen Rockers, Marko Depender (Basscul-

ture), Sun Collective

SATURDAY 12 NOVEMBER

Plein Theater // 11:00 // € 0

EAST & Javaplein & Timorplein

MUSIC: Shishani, Niño Divino, Kaoutar 

Music. COMEDY: Soufiane Moussouli, 

Robbie Wallin. SPOKEN WORD: Lev Avi-

tan,Veronique Efomi. DE VERWONDERBUS

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 15:00 // 

€ 0

STENNES pwrd by NRDM

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

Cinetol // 20:00 // € 10

Donna Lee

Teatro Munganga // 20:00 // € 17,50

World music by Estér & Alain

Alain Labrie and Ester Veldhuis.

OT301-Studios // 22:00 // € 6

23 Years of OT301 - Birthday bash - 

day #2

FFF, Gysèle, Emel Dosisdb, no28, more 

guests tba

SUNDAY 13 NOVEMBER

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

MONDAY 14 NOVEMBER

Cinetol // 20:00 // € 11,75

Spang Sisters + heka

Spang Sisters, heka

TUESDAY 15 NOVEMBER

Plein Theater // 10:00 // €

Familie Wolf komt hier wonen (6+) - 

schoolvoorstelling

Boeschoten & Guthman & STIP

WEDNESDAY 16 NOVEMBER

Plein Theater // 10:00 // €

Familie Wolf komt hier wonen (6+) - 

schoolvoorstelling

Boeschoten & Guthman & STIP

Plein Theater // 15:00 // € 14

Familie Wolf komt hier wonen (6+)

Boeschoten & Guthman & STIP

THURSDAY 17 NOVEMBER

Plein Theater // 10:00 // €

Familie Wolf komt hier wonen (6+) - 

schoolvoorstelling

Boeschoten & Guthman & STIP

Cinetol // 19:30 // € 10,50

The Clockworks

Teatro Munganga // 20:00 // € 12,50

“VERTIGO – Hitchcock Fears”, Theater, 

dance and cinema on stage, by Luan 

Machado

De Ruimte // 20:30 // € 8-18

Space Impro

Evan Ziporyn Quartet, Trio Amadou / 

Cambien / Rempis, Frank Rosaly solo, 

DJ Andy Ex

FRIDAY 18 NOVEMBER

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 18:00 // 

€ 0

Vegan Volkscuisine in de achtertuin 

van Noord

Cinetol // 19:00 // € 10

Flora Sophi + support: Jethro Cooke

Teatro Munganga // 20:00 // € 15,00

Muzikale verhalen om op verhaal te 

komen, by Mariandoro, solo concert

Mariandoro

Filmhuis Cavia // 20:30 // € 5

Rebel Dykes + Q&A + Dj Eliott session

Harri Shanahan & Siân A. Williams | 

2021 | UK | 92’ | EN subs

Plein Theater // 20:30 // € 16.00

Euritmie

De Gemeenschap

De Ruimte // 21:30 // € 6-18

¡Exclave!

Line-up TBA

Cinetol // 22:00 // € 8,50

YellowStraps

SATURDAY 19 NOVEMBER

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

Teatro Munganga // 20:00 // € 16,00

Maré Noturna CD release, by Tiago La-

geira Trio

Tiago Lageira , Kiko Freitas on drums 

and Matheus Nicolaiewsky on bass.

Plein Theater // 20:15 // € 10

Inner

Ronald Kragten, Frithjof Hosselet en 

Francois Beckers

De Ruimte // 20:30 // € 10-18

The Nebular Sessions: Millennial His-

tory

Andrea Voets, Sarah Jeffery, Luke De-

ane

Volta // 21:00 // € 0

Onderstroom 21 Year Anniversary

OT301-Studios // 22:00 // € 10

FG X - Fine Grains 10 year Anni-

versary

Nicoba, DJ Uraki Riddim, Blanali,        

CAIN, Moroka.

SUNDAY 20 NOVEMBER

Teatro Munganga // 11:00 // € 8,50

Impro jazz for kids, by Ada & Nico

Nico & Ada

Plein Theater // 15:00 // € 16

Nieuwe Noten Amsterdam: Katherina 

Gross (cello), Fie Schouten (baskla-

rinet), Keren Motseri (sopraan)

Teatro Munganga // 16:00 // € 15,00

Roda de Samba da Viviani Godoy

Kees Gelderblom, Murilo Damasceno, 

Jeroen Hensel & Alberto de Souza.

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

Cinetol // 20:00 // € 12

Ben Forte | EP release show

Ben Forte

OCCII // 20:00 // € 8

HIATUS (BE) + VITRIOLIC RESPONSE (UK)

Hiatus, Vitriolic Response

MONDAY 21 NOVEMBER

Cinetol // 17:00 // € 0

WK

 

TUESDAY 22 NOVEMBER

Plein Theater // 10:00 // €

Familie Wolf komt hier wonen (6+) - 

schoolvoorstelling

Boeschoten & Guthman & STIP

WEDNESDAY 23 NOVEMBER

Plein Theater // 10:00 // €

Familie Wolf komt hier wonen (6+) - 

schoolvoorstelling

Boeschoten & Guthman & STIP

Plein Theater // 15:00 // € 14

Familie Wolf komt hier wonen (6+)

Boeschoten & Guthman & STIP

OT301-Studios // 20:00 // € Free

AA Academy - Eco-Sabotage

Cinetol // 20:30 // € 12,50

Melle | EP Release

THURSDAY 24 NOVEMBER

Plein Theater // 10:00 // €

Familie Wolf komt hier wonen (6+) - 

schoolvoorstelling

Boeschoten & Guthman & STIP

Cinetol // 19:30 // € 11,50

Lola’s Dice | Album Release

Teatro Munganga // 20:00 // € 15,00

Forró da Quinta, by Ivan Greg Trio

Ivan Greg, Accordeon Cldeyton Barros, 

Zabumba Igor Malungo, Triangulo

FRIDAY 25 NOVEMBER

OT301 // 10:00 // € Free

Vrije Ruimte Festival x Envisioning 

Free Space conference 

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 18:00 // 

€ 0

Vegan Volkscuisine in de achtertuin 

van Noord

De Ruimte // 19:00 // € 12,50 / 19.

DITDIT - DADA - DITDIT

Luc Ex / Ferry Heijne, Gemma Luz 

Bosch / Ketija Ringa Katahona, more 

tba

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 20:00 // 

€ € 11 (onlin

Trinity Roots Dance

Backattack Soundsystem with Ras 

Iyiapo Tafari & Ras Benjamin (Dub-

hoven) on the mic Food Bass Shelter 

Soundsystem outta Den Haag Shamba 

Lion Soundsystem featuring the full 

Shamba crew

TICKETS

Cinetol // 20:00 // € 10

GREAT JOY EP Release | support: Bo-

terBoter + Poodle

GREAT JOY, Poodle, BoterBoter

OCCII // 20:00 // € 8

Dark Time Sunshine (US) + Torbjørn 

(US) + Habibi Guns

dark time sunshine, Torbjørn, habibi 

guns

Plein Theater // 20:30 // € 16.00

The Oosterpoke Comedy Showcase

OT301 // 20:00 // € 8

Vrije Ruimte Festival

NeOanderthal (Live), DJ Jackie D, 

Staatseinde (live), Human Form 

(live), DJ Zgjim

 

SATURDAY 26 NOVEMBER

Plein Theater // 11:00 // € 40

Samenspeeldag klarinet met Evan 

Ziporyn

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 20:00 // 

€ € 10

Independence Dance Suriname

Rapha Pico and The Noble Chanters 

Shiwa and the Tuff Sound Band (not 

confirmed yet) Dj Ewa and Jam Jam 

Sound

OCCII // 20:00 // € 8

VITAMIN X + SAVAGE BEAT + DEAD STOOL 

PIGEON + ASBEST BOYS

ASBEST BOYS, DEAD STOOL PIGEON, SAVA-

GE BEAT, VITAMIN X

OT301 // 21:00 // € 8

Vrije Ruimte Festival

vvvoidangel, Dennis Weijers (live), 

Matthew Antler (live), Eboman (live), 

Andy Ex and more

SUNDAY 27 NOVEMBER

Teatro Munganga // 11:00 // € 8,50

Kinder Bioscoop “Marlies”

A film by Aida Rodriguez Mussach, with 

pianist Arno Vrijman.

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 16:00 // 

€ Donation

Gathering International Free Cultural 

Spaces

t.b.a.

Plein Theater // 16:00 // € 16

ROUW - een wandeling langs plekken 

van verlies

Marte Boneschansker | Start elke 10 

minuten tussen 16:00 en 19:00

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 20:00 // 

€ t.b.a.

Free SPACE Night

t.b.a.

De Ruimte // 20:30 // € 6-15

Impro Jam

Opening band: Annelie Koning, Mary 

Oliver, Dodó Kis

WEDNESDAY 30 NOVEMBER

Cinetol // 20:30 // € 10

Azra Ilya + Sydney Imani

THURSDAY 01 DECEMBER

Cinetol // 20:00 // € 11,00

METROPOLO + SULTAN. + SØCKS

Plein Theater // 20:30 // € 16.00

Cyborg DNA

Robin Nimanong in samenwerking met 

Luxnautilus (Try Out)

FRIDAY 02 DECEMBER

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 18:00 // 

€ 0

Vegan Volkscuisine in de achtertuin 

van Noord

OCCII // 20:00 // € 10

HACKEDEPICCIOTTO (DE) + GLICE

hackedepiccioto, glice

WEDNESDAY 07 DECEMBER

OT301-Studios // 20:00 // € Free

AA Academy - Philosophical trends in 

feminism

 

THURSDAY 08 DECEMBER

Plein Theater // 20:30 // € 17.50

Zoochosis

Theatergezelschap WYF

FRIDAY 09 DECEMBER

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 18:00 // 

€ 0

Vegan Volkscuisine in de achtertuin 

van Noord

Cinetol // 20:00 // € 11,50

Sparkling | Cinetol

Plein Theater // 20:30 // € 17.50

Kibra Silensio

Ritzah Statia | RIGHTABOUTNOW INC

SATURDAY 10 DECEMBER

Plein Theater // 20:30 // € 17.50

Kibra Silensio

Ritzah Statia | RIGHTABOUTNOW INC

SUNDAY 11 DECEMBER

Plein Theater // 15:00 // € 17.50

Nieuwe Noten Amsterdam: Brass Double 

Bill

Melvyn Poore (tuba), Nuno Silva 

(saxofoon)

FRIDAY 16 DECEMBER

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 18:00 // 

€ 0

Vegan Volkscuisine in de achtertuin 

van Noord

Plein Theater // 20:30 // € 17.50

X Y I

Marleen Hendrickx

SATURDAY 17 DECEMBER

Plein Theater // 14:30 // € 8.00

The little Christmas tree

By Julie Dupas (choreography and dan-

cer)

Plein Theater // 16:00 // € 8.00

The little Christmas tree

By Julie Dupas (choreography and dan-

cer)

OCCII // 20:00 // € 8

Geregeld Ontregeld & Pretty Ugly are 

happy to present: Pretty Ontregeld!

DJ Saluntingrome, ONTAARD, RADAR MEN 

FROM THE MOON, STRICT NURSE

SUNDAY 18 DECEMBER

Plein Theater // 15:00 // € 14

Ring Ring

Lichtbende

FRIDAY 23 DECEMBER

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 18:00 // 

€ 0

Vegan Volkscuisine in de achtertuin 

van Noord

Plein Theater // 20:30 // € 17.50

The Oosterpoke Comedy Showcase

 

FRIDAY 30 DECEMBER

ADMnoord - ‘t Groene Veld // 18:00 // 

€ 0

Vegan Volkscuisine in de achtertuin 

van Noord
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ADMnoord - ‘t Groene Veld

Cultural free zone

Buikslotermeerdijk 95  

hetgroeneveld.amsterdam

Astarotheatro 

Theatre, arts...

Sint Jansstraat 37

astarotheatro.com

Badhuistheater

Community theatre

Boerhaaveplein 28  

badhuistheater.nl

Bajesdorp 

Under construction

Wenckebachweg 12-46

bajesdorp.nl

Cinetol 

Live-music, arts, bar 

Tolstraat 182 

cinetol.nl

Cultureland

Culture, nature, A.I.R.

Ad. de Ruyterweg 181 

cultureland.nl

De Ceuvel

Cafe, workspaces

Korte Papaverweg 2- 6 

deceuvel.nl

De Fabriek

Woon- werkpand

Van Ostadestraat 233 

ostade233.nl

De Nieuwe Anita

Music, bar, culture... 

Fred. Hendrikstraat 111 

denieuweanita.nl

De Ruimte

Cultural space, bar...

Distelweg 83

cafederuimte.nl

Filmhuis Cavia  

Counterculture cinema

Van Hallstraat 52-I

filmhuiscavia.nl

Fort van Sjakoo 

Bookstore 

Jodenbreestraat 24

sjakoo.nl

Kaskantine  

Bar, restaurant, farm...

Handbalstraat 1

kaskantine.nl

Kostgewonnen  

Woon-werkpand

3e Kostverlorenkade 34

kostgewonnen.nl

LIMA

Platform for media art

Arie Biemondstraat 111 

li-ma.nl

Nieuwland  

Living, working, arts

P. Nieuwlandstr. 93-95

nieuwland.cc

OCCII

Music, bar, arts...

Amstelveenseweg 134 

occii.org

OT301

Music, arts, food, film

Overtoom 301 

ot301.nl 

Plein Theater

Theatre, arts, music

Sajetplein 39 

plein-theater.nl

Pakhuis Wilhelmina

Work- and public spaces

Veemkade 572

pakhuiswilhelmina.nl

Plantage Dok  

Mixed functions

Plantage Doklaan 8 

plantagedok.nl 

Rijkshemelvaartdienst

Squat, arts, food

Oude Haagseweg 58 

rijkshemelvaart.com

Ruigoord 

Living, arts, festivals

Ruigoord 76 

ruigoord.nl

Theatro Munganga  

Cozy social theatre

Schinkelhavenstr. 27hs 

munganga.nl

Treehouse, NDSM  

Ateliers, gallery

T.T. Neveritaweg 55-57 

treehousendsm.com 

Vereniging De Steek 

Music, expo

Schaafstraat 14

not online

Volta 

Music

Houtmankade 336

voltaamsterdam.nl 

Vondelbunker

Arts, activist space

Vondelpark 8 

vondelbunker.nl 

WG foundation

Ateliers, gallery

WG Plein t/o nr 80 

puntwg.nl

Workship op de Ceuvel

Theater en studio

Korte Papaverweg 6c

workship.nu

Zaal100

Working, living, arts

De Wittenstraat100

zaal100.nl 

Zone2Source

Art, nature, technology

Amstelpark

zone2source.net

Anarchistic library

Library. books,  

1e Schinkelstraat 14-16

agamsterdam.org

Buurtboerderij

Eat, drink, chill 

Spaarndammerdijk 319

buurtboerderij.nl

Einde van de wereld

Restaurant, events 

Javakade 61

eindevandewereld.nl

Joe’s Garage

Autonomous centre 

Pretoriusstraat 43

joesgarage.nl

Molli

Squatters bar 

van Ostadestraat 55 hs

molli.squat.net

Nieuw en Meer

Arts, wokspaces 

Oude Haagseweg 51

nieuwenmeer.nl

VLLA

Bar, music, club 

Willem Roelofsstraat 9

vlla.nl

Vrankrijk

Livin, working, events 

Spuistraat 216

vrankrijk.org

Kriterion

Cinema, bar

Roetersstraat 170

kriterion.nl 

Studio/k

Cinema, bar, food

Timorplein 62

studio-k.nu

Boekhandel van Pampus

Nice bookshop, coffee

C. van Eesterenlaan 17

boekhandelvanpampus.nl

Framer Framed

Arts and culture

Oranje-Vrijstaatkade 71

www.framerframed.nl

Kunstverein

Art, lectures, books

Hazenstraat 28

www.kunstverein.nl

Butchers Tears 

Small brewery, bar

Jan van Galenstraat 10

butchers-tears.com 

Pllek

Bar, food, music

T.T. Neveritaweg 59

pllek.nl

Saarein

Lesbian bar

Elandsstraat 119-HS

saarein2.nl

Skate cafe

Skating, bar, food

Gedempt Hamerkanaal 42

skatecafe.nl 

Tolbar

Nice selection of beers

Tolstraat 182

tolbar.nl

Walhalla Craft beer

Beer brewery, bar

Spijkerkade 10

walhallacraftbeer.nl

De Peper

Vegan culture kitchen

Overtoom 301

ot301.nl

MKZ (Binnenpret) 

Vegan food

1e Schinkelstraat 16

radar.squat.net/nl/amsterdam/mkz

Workspace GWA - NDSM

Print, bookbinding

NDSM-plein 27

grafischwerkcentrumamsterdam.nl

Smerig fietsenwerkplaats

Biclycle workshop 

Van Ostadestraat 233-E

ostade233.nl/smerig

Helicopter

Music rehearsal studios

Helicopterstraat 8

helicopteramsterdam.nl
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MORE INFO ON OUR WEBSITE WWW.AMSTERDAMALTERNATIVE.NL

Mail to: info@amsterdamalternative.nl

For info on how to get listed on this map
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                                the collective!                    

                 Become

      a member of

                        Amsterdam Alternative

www.amsterdamalternative.nl/join
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ing up, I always felt I wasn’t adhering to 
the standardised way of being a woman, 
or I wasn’t ‘acting like one’. I was doing all 
these ‘masculine’ sports... My tempera-
ment and features were too strong for a 
lot of men; listen to my spoken voice for 
example: a lot of people were and still are 
telling me I sound like a 16-year-old kid. 
I didn’t embrace it and in relationships, 
was trying to soften myself. This is not 
normal. Wherever you are: be you.
Vittoria (Rizzardi Penalosa), the director 
and screenwriter, knows how to interpret 
my lyrics and how to create a story out of 
them. Funny fact, we met horse-riding, 
back in the day and we never really hung 
out that much. She’s a force of nature and 
I admire her a lot; we are both Taurus, I 
don’t know if you’re into that but... 2 Tau-
rus women together is something pow-
erful! She understands my perception of 
things. The softness — ‘OK, I do care’ — 
and the violence — ‘No, I don’t like what 
you said...’

I also believe there’s not

enough sisterhood, not enough 

conjunction and appreciation 

among us women; always that 

slight competition

Your creative endeavours appear deeply 
tangled with a certain posture towards 
mental health or giving more space to 
female narratives, for example with the 
Artemisia Collective. How would you 
describe the importance those topics 
have for you, and how do they influence 
your art?
Mental health isn’t tackled enough. I try 
to be super open about it, especially liv-
ing in individualistic societies where it’s 
all about work and status. I speak about 
those topics to spread the message and 
raise awareness. It’s not only about me 
and that’s why I partake in different pro-
jects, collaborate and uplift other people’s 
creative journeys. You have to give back.
I also believe there’s not enough sister-
hood, not enough conjunction and ap-
preciation among us women; always that 
slight competition. During the pandemic, 
I had a wake-up call and decided to form 
a collective that addresses these themes. 
Thanks to Romane Meisonnier, Thayna 
Winnubst and Ana Garrido, Artemisia took 
form. Ines Jima and Anastasia Gergalova 
recently joined. It is a platform sharing sto-
ries of women who are part of the sports 
and arts industries: how it is to be a wom-
an in their field, what are the challenges 
they’re facing and what they’ve learned.
Artemisia Gentileschi is the first woman 
to get a degree from the Accademia delle 
Arti del Disegno in Florence during the 
Baroque period. She grew up in a Roman 
family of artists and craftsmen. Her talent 
for painting impelled her father Orazio to 
hire a master for her, Tassi, who sexually 
abused her. He was convicted for ‘dam-
aged property’ but she left the city and in 
Florence, her career boomed, meeting the 
most renowned figures of her time, such 
as Michelangelo Buonarroti and Galileo 
Galilei.
I am not interested in awards or ego, but 
in people who have a light worth of shar-
ing, people who do their thing because of 
their need to do it. It has to be wholesome, 
to feed the soul. I kept contact with a lot 
of women I met throughout my life and I 
try to maintain that. What I learned is to 
maintain the connection and come to-
gether. I’m trying to start a podcast shar-
ing more in-depth topics about feminism.

What new projects are coming up?
You’ll know when it’s out. I prefer not to 
talk too much but demonstrate. Keeping 
it wholesome and genuine, always.

Over AA

Amsterdam Alternative is in 2015 be-

gonnen als gezamenlijk project van een 

aantal onafhankelijke, (sub)culturele 

panden waarin muziek, film, dans, the-

ater en andere kunst wordt geprogram-

meerd maar waar ook wordt gewoond en/of 

gewerkt. Intussen is AA uitgegroeid tot 

een vereniging waar iedereen die onze 

principes en kernwaarden onderschijft 

lid van kan worden. 

Naast de gratis tweemaandelijkse krant 

organiseren we discusie en muziek 

avonden, een leesgroep, de AA Academy 

en zetten we ons in voor nieuwe vrije 

ruimte in Amsterdam middels ons collec-

tief eigendom project Vrij Beton. Zie 

onderstaande organogram om een idee te 

krijgen van de organisatiestructuur en 

mogelijke toekomstige projecten.

Amsterdam Alterantive is non-profit, 

experimenteel, internationaal, soci-

aal, tolerant en creatief. Gericht op 

het propageren en steunen van col-

lectieve actie, radicale politieke 

debatten en een wenselijke toekomst 

voor iedereen.

Tweetalig

Wij publiceren in het Nederlands of 

Engels. De taalkeuze wordt gemaakt 

door de schrijver. We hebben helaas 

het budget en de middelen niet om al-

les tweetalig af te drukken en vinden 

dat een combinatie van Nederlands en 

Engels goed past bij de stad Amsterdam 

dus vandaar de keus om het op deze ma-

nier te doen. Excuus aan degenen die 

een van de talen niet kan lezen.

Adverteren

Amsterdam Alternative is niet van plan 

om een krant vol advertenties te wor-

den maar om een gratis krant mogelijk 

te maken zijn er inkomsten nodig. We 

proberen hier zo zorgvuldig mogelijk 

mee om te gaan en zullen geen adver-

tenties van grote commerciele merken 

plaatsen. We zijn op zoek naar organi-

saties, merken, labels etc. die passen 

bij onze visie en doelgroep. 

Ben jij geïnteresserd om te adverte-

ren in Amsterdam Alternative, neem dan 

contact op met: 

advertentie@amsterdamalternative.nl

Text editor
As an editor, you do things such as for-
matting texts and correcting spelling 
and grammar. This requires experience, 
accuracy and a good feel for language.

Writers
AA does not rely on one doctrine, slo-
gan or statement. Different perspec-
tives, ideas and backgrounds exist side 
by side. AA offers space for alternative 
thinking, expressed through experi-
mentation in word and image. We val-
ue academic contributions as much as 
the wisdom of the street, appreciate 
thorough analysis as much as activism 
and  poetry.

Photographers and illustrators
We are looking for photographers and 
illustrators that want to create inspir-
ing images for AA. Images to go with 
articles but also stand alone photo 
reports of events and actions are very 
much wanted. Besides this we are 
building our own image bank so also 
already existing images are welcome.

Distribution
Every two months we print ±7500 new 
newspaper. They are delivered on two 
addresses in Amsterdam (Oud West, 
De Pijp) and then distributed through-
out all neighbourhoods and corners of 
the city. To get this job done, we need 
as many volunteers as possible. More 
helping hands means more people will 
have access to the free newspaper. 

Add sales
Printing a newspaper costs money. Just 
over €1500 per edition to be precise. 
One way of earning that money is by 
selling adverts. We are looking for peo-
ple who have communication skills to 
approach potential customers on be-
half of AA and get them excited about 
advertising in our newspaper.

Social media
Even though we are not big fans of so-
cial media we use two channels to keep 
our followers up to date on our publi-
cations, projects, events and relevant 
content of other people and organisa-
tions. We are looking for some experts 
to enlarge our reach.

Video/film/docu curator 
In our newspaper we usually publish a 
fil/docu tip top 5, we have an AA chan-
nel on Youtube and a selection of inter-
esting videos on our website. Who of 
you out thereknows everything about 
films and documentaries, knows You-
tube and Vimeo inside out and feels 
like curating inspiring videos for AA?

Video makers 
We have the desire to start our own vid-
eo creation department to make items 
about events (squatting)actions, festi-
vals, performances and other notable 
developments in town. We are looking 
for dedicated, qualified people to start 
our own Amsterdam Alternative video 
team and start creating.

Lidmaatschap

Amsterdam Alternative is een collec-

tief project, een vereniging gebouwd 

op de kracht, energie en toewijding 

van de leden. Een organisatie als AA 

kan niet bestaan zonder mensen die 

willen helpen, willlen meedenken en/

of financiële steun willen geven. Daar-

om roepen we iedereen op om Amster-

dam Alternative en onze doelstellingen 

te steunen middels een lidmaatschap. 

amsterdamalternative.nl/join

Board and daily coordination: 

Ivo Schmetz, Quico Touw, Sebastian 

Olma

Editorial Team: 

Ivo Schmetz, Jaap Draaisma, Millie 

Lord, Maudy Tjho

Writers, photographers, illustrators:

Credited with every article

Graphic design: 

Ivo Schmetz (310k.nl)

Print: Flevodruk Harlingen

About 

Amsterdam Alternative started in 2015 

as a joint project from a couple of in-

dependent, (sub)cultural places where 

music, dance, theatre and art is cre-

ated, experienced and presented. Over 

the years Amsterdam Alternative has 

grown out to become an association that 

everyone who supports our principles 

and core values can become a member of.

Besides our bimonthly newspaper we or-

ganise music and discussion nights, 

reading groups, the AA Academy and fight 

for free space in Amsterdam through 

our collective ownership project Vrij 

Beton (Free Concrete). Check the or-

ganisation chart below to get an idea 

about our organisation structure and 

possible future projects.

Amsterdam Alternative is non-profit, 

experimental, international, social, 

tolerant and creative. Standing for 

collective action and radical political 

debate for the sake of a desirable fu-

ture for the many, not the few.

Bilingual

We publish in English or Dutch, de-

pending on the author’s choice. Un-

fortunately we have yet to realise the 

budget which will allow us to present 

each article in both languages and be-

sides that we think that a combination 

of Both Dutch and English fits well with 

Amsterdam. Please accept our apologies 

for any inconvenience caused by this.

Advertising

It is not our plan to have a newspa-

per full of adverts. However, a free-

ly distributed newspaper must have 

an income. It is our policy to avoid 

hosting adverts by major commercial 

brands. Instead we look for partner 

organisations, brands, labels that 

share our vision and passion for the 

underground, non-commercial scenes in 

our city.

Are you interested in advertising in 

Amsterdam Alternative? Please contact 

us using the following email address: 

advertentie@amsterdamalternative.nl

Membership

Amsterdam Alternative is a collective 

project, an association built on the 

strength, energy and dedication of its 

members. An organization like AA cannot 

exist without people who want to help, 

think along and/or provide financial 

support. That is why we call on every-

one to support Amsterdam Alternative 

and our goals by becoming a member.

amsterdamalternative.nl/join

Postal Address:

Jan Hanzenstraat 39-41

1053SK Amsterdam 

 

Email contacts: 

info@amsterdamalternative.nl

redactie@amsterdamalternative.nl

advertentie@amsterdamalternative.nl

music@amsterdamalternative.nl

books@amsterdamalternative.nl 

video@amsterdamalternative.nl 

vrijbeton@amsterdamalternative.nl

academy@amsterdamalternative.nl

Online

www.amsterdamalternative.nl

INFORMATION

JOIN THE COLLECTIVE

COLOPHON CONTACT

AMSTERDAM 
ALTERNATIVE 

NEEDS YOU!
In our functions overview below you will find short descriptions of tasks and 
functions that are always needed in our organisation. However, if you have 

something else to offer that you think could benefit our collective and help us 
reach some of our goals, then please get in contact.

Everybody at Amsterdam Alternative works on voluntary basis. 

It is our collective efforts that make the difference!

WORK WITH US

Podcast team
AA released a couple of podcast epi-
sodes already and wishes to expand 
this format. In order to be able to re-
lease new episodes on a regular basis e 
are looking for some sound engineers, 
interviewers and researchers.

Music mixes
Since 2020 we release music mixes 
every now and then on our website 
and Soundcloud page. We are looking 
for music lovers with a big network of 
DJ’s in various genres that want to help 
continue releasing music mixes on a 
weekly basis.

Discussion moderator
Amsterdam Alternative frequently or-
ganizes public discussions. These are 
often about different topics related to the 
content and projects that we work on. To 
help us host these - very lively - discus-
sions and give everyone the opportunity 
to contribute we are looking for verbal-
ly strong people that stay focussed and 
keep a good overview of what has been 
and what needs to be said.

Solidarity fund
Recently we started the AA solidarity 
fund to financially support squatters, 
activists and free spaces when needed. 
We urgently need people to start raising 
money so we can really help and offer 
the support we would like to offer.

Vrij Beton
For our collective property project Vrij 
Beton we are looking for rich people 
that want to give us a building : ) Besides 
that we are also looking for people with 
knowledge about collective property and 
networks in the dark dungeons of the 
real estate world.

AA Academy
The AA Academie is a space to think 
together about our world. Resistance 
starts with collective consciousness and 
consciousness starts with analysis. Who 
wants to help enforce our organisation 
team and prepare the next series of acad-
emy sessions.

Intern
An internship at AA means that you work 
on a number of previously defined pro-
jects that suit your interests and/or ed-
ucation. This can vary from writing arti-
cles to doing a research project, making 
a photo documentary, help organize a 
public event, delivering newspapers, do-
ing simple research jobs and so on. In-
terns do their work largely independent-
ly, but are also in constant coordination 
with editors, writers and image makers.

Interested?
If you would like to become part of the 
AA collective as a regular or incidental 
contributor or volunteer, please contact 
us. It would be great if your mail could 
state your field of interest. Mail to 
info@amsterdamalternative.nl 

You came from abroad, travelled a lot 
and seem to collaborate with people 
from all sorts of places. What’s special 
about Amsterdam for you? What inspi-
ration do you draw from this city?
I hadn’t spent too much time in Amster-
dam before deciding to move here. The 
moment I stepped foot onto Dutch soil, 
I realised there was an energy in this 
city that is unlike any other. There are so 
many backgrounds here, different types 
of professionals, creatives; a lot of varie-
ty. It’s very eclectic: not a certain type of 
scene or a certain type of people. It’s one 
of the world capitals but it’s like a big vil-
lage. You might end up stumbling on the 
same person a few times a day.
On a trip to Guatemala with my dad, I 
met this Dutch guy, who talked about 
Amsterdam. It’s going to sound like a ro-
mantic story but it’s not! When I eventu-
ally came here, we were not seeing each 
other that much and I just spent a whole 
week alone, meeting people on the go 
and discovering the city day by day. I was 
hooked immediately.

Where did you go first?
I went to museums and parks but spent 
most of my days in record shops. Zwart 
Goud, I don’t know how I heard about it. I 
then went to Rush Hour, Bordello a Pari-
gi, Concerto, Mary Go Wild... Back in Italy, 
my first raves were with big names... I then 
moved to Miami, where it was very mi-
cro-house oriented; it fit me more. I loved 
going to the UnMute parties. I met local tal-
ents who then became friends like Esteban 
Marin aka Deku, Ricardo Lund aka Mojeaux 
at Rakoon Studios and Emilio Mateu aka 
Pupon, who gave me a lot of insights and 
shared great music with me. I also had the 
chance to meet artists in the indie scene like 
Giacomo Bacigalupo, Sebastian Guerrero, 
Kevin Villanueva and Cameron Coombs.
However, it wasn’t until Amsterdam that 
I was buying records and deepening my 
knowledge in electronic music. Here is a 
world living because of this music. I had 
prior knowledge but I needed to dive into 
sound to be able to navigate in these waves 
of music.

Calling on
Joiah Luminosa

INTERVIEW

I first met Joiah after an In-Store Session at Mary Go Wild, during 

the summer of 2019. She had just decided to settled in Amsterdam. 

Recently, she released the single ‘If You Love Me, Let Me Go’, in colla-

boration with J-Rar and the music video ‘Not Doing What You Want’, 

which I fell in love with. She is often involved in many aspects of her 

art, mixing and mastering her tracks, dancing and acting and that’s 

why she’s such an interesting creative to keep an eye on.

Your interests lie in many different 
fields. I’ve listened to your tracks and 
seen you act in various film projects. 
You are wakeboarding and longboard-
ing. I also read some of your interviews, 
articles about music, fashion and histo-
ry and art reports on Numéro NL. What 
makes you so prolific? Why is it impor-
tant for you to touch distinct things?
My job shouldn’t define me, but rather my 
curiosity, this inner child of mine. My old 
roommate Seb used to ask ‘Why are you 
so versatile? Who are you today?’. It sounds 
like I have a multiple personality disor-
der; I don’t! I know what I don’t like. I love 
everything that has to do with art, move-
ment and sound — and learning things.
I come from a small city near Venice, Pad-
ua. I spent my first 19 years there. I also 
grew up doing a lot of sports: windsurfing 
every summer, snowboarding every win-
ter and eventually becoming a windsurf 
instructor at 18. I entered the conservato-
ry at 11 doing piano, but it was too much 
to bear because I was also competing in 
horseback riding; you need a lot of dedi-
cation and time, for a long time. I had to 
make a choice, sports and then became 
obsessed with wakeboarding.
I then moved to Miami. My mom is Co-
lombian and an American citizen, my 
dad Italian so I grew up speaking 3 lan-
guages at home: Spanish, Italian and 
English. Moving to the United States was 
a big jump spiritually and consciously: it 
gave me a boost and was a wake-up call as 
to what I wanted to do in life. That’s when 
I really tried to make music by myself. I 
started with Logic Pro X. I was studying 
Music Business in college. Miami was full 
of opportunities, open doors and people 
trying to collaborate with the best, bril-
liant and innovative minds. Steve Roit-
stein, in particular, was a big inspiration 
and motivational professor. He’s a great 
salsa composer and pianist, known in 
the South Florida, Caribbean and South 
American scenes. You couldn’t stop lis-
tening to him; he was very enthusiastic 
about music and a positive person. The 
conservatory in Italy was very tough and 
strict — it nearly made me hate music; I 

C
a
l
l
i
n
g
 
o
n
 
J
o
i
a
h
 
L
u
m
i
n
o
s
a

T
e
x
t
:
 
L
i
n
a
 
E
l
l
e
 
S
e
a

P
h
o
t
o
s
:
 
L
i
n
a
 
E
l
l
e
 
S
e
a

was shaking before class. Steve pushed 
me when I was still very confused about 
what I wanted to do.
An important encounter was with Yakov 
Vorobyev, the founder of Mixed In Key, 
a plugin for key detection, composition 
and more. This led me to work for the 
company, compose music for them and 
help in the development and improve-
ment of the plugins Captain Melody and 
Captain Chords. So I wasn’t just doing 
music per se, but it was an interesting 
way to broaden my perspective.

Can you tell us about your creative pro-
cess while composing a track or DJing? 
There seems to be a DIY/alternative 
feel to it because you collaborate with 
your friends and together are respon-
sible for a constructed vision.
I try to not have a standardised way of ap-
proaching composition. Recently, I got 
into synthesizers. Then, I bought my own 
drum machine. I try to have a hybrid atti-
tude: analogue but also digital with some 
software. I’m a morning person; I’m the 
opposite of a lot of producers so I tend 
to make music in the early hours. I have 
a good night of sleep, I wake up, tend to 
meditate, give gratitude, do affirmations 
and try to spread positive vibes. I like to 
say mantras as well sometimes. If it flows, 
it flows. In terms of DJing, my selections 
fluctuate between Chicago house, elec-
tro/breaks and minimal. I get my tracks 
mostly from Bandcamp and online vinyl 
stores and always ask my friends if they 
can send me some of their tracks.
Overall, music is a never-ending learn-
ing process. Ricardo, the label owner of 
Future Culture, who did my first release, 
used to say: ‘No matter what, you’re nev-
er going to stop buying books, looking 
at videos... It’s never going to end. Just 
go with it’. I was trained classically but 
I consider myself mainly self-taught. I 
also sing, which I was insecure about for 
a long time. People had told me to stick 
with the piano. Trying to find my sound 
is the end goal. Now, I know what I want 
to focus on. Finally, the picture is form-
ing, it’s making sense.
Right now, I’m trying to finalise my re-
verberating unit. It’s something I want 
to nurture; I want to teach myself. I also 
want to focus on doing live sets.

I absolutely love your music videos. Your 
lyrics often show the dichotomy between 
relationships and lone self-reflection. 
Dancing on your own in your room/ chill-
ing in the bathtub/... contrasting a lot with 
the many movements when in contact 
with what we could call male energy. For 
me, it is reminiscent of 90’s-00’s video 
clips from strong female R’n’B or soul 
artists. Not necessarily in the message 
but in this collision between two types 
of forces, masculine and feminine. ‘Not 
Doing What You Want’ reminds me a lot 
of Erykah Badu’s ‘Other side of the game’. 
Can you tell me what’s underlying?
This happened a lot in my relationships 
and in general. Patriarchy prevails, espe-
cially where I come from in Italy. I think 
it’s something rooted, that might forever 
remain. That’s why I wanted to act in Ital-
ian at the beginning of the video. Grow-
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Locations:
OT301
Cinetol
Plein Theater
Nieuwland
De Nieuwe Anita
OCCII
Filmhuis Cavia
Rijkshemelvaart
ADM
De School

Artists:
Eboman (live)
Dennis Weijers (live)
Human Form (live)
NeOanderthal (live)
Staatseinde (live)
Matthew Antler (live)
vvvoidangel
DJ Andy Ex
DJ Jackie D
Charley Rhythm
Maggie LeRoux
DJ Charley
De Woezels (live)
De Rug Relaxers (live)
Strijdliederenkoor (live)
Great Joy (live)
Poodle (live)
BoterBoter (live)
Dark Time Sunshnie (live)
Torbjørn (live)
Habibi Guns (live)
Vitamin X (live)
Savage Beat (live)
and many more...
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