Kade Stichting ‐ Kadefestival
J.O. Vaillantlaan 143
1086 XZ Amsterdam
T: 020‐6923007

///////// PERSBERICHT /////
Donderdag 2 april 2009

17, 18, 19 april 2009: Kadefestival IJburg # 3
Alweer voor de derde keer: het Kadefestival IJburg, 17, 18 en 19 april 2009.
Het Kadefestival is een spetterend feest, door en voor IJburgbewoners, met een opkomst van
ongeveer 2500 deelnemers verdeeld over 3 dagen, met als piek zaterdag 18 april 2009.
Het doel? Een buurt creëren waar het prettig samenwonen, samenleven en samenvieren is.
Een festival neer zetten waar iedereen elk jaar weer naar uitkijkt. Samen, toekomstgericht,
bijzonder en inspirerend.
Programma
Zie voor het exacte programma de flyer en www.kadefestival.nl
In grote lijnen is het programma alsvolgt opgebouwd:
Vrijdag 17 APRIL ★ 18:30 – 24.00 UUR: KADE KICKOFF
18.30 – 24.00 uur: Bourgondische festival‐aftrap met driegangen‐diner en live jazzmuziek van
Leah Kline (www.leahkline.com)
Locatie: Café Vrijburcht
€ 22,50 per couvert, reserveren sterk aanbevolen!
21.30 – 24.00 uur: Film: Ray (biografie Ray Charles) genomineerd voor drie Oscars
Locatie: Theater Vrijburcht
Entree: € 5,‐, vol=vol
Zaterdag 18 APRIL ★ 12.00 – 01.00 UUR: KADE DDAY
12.00 – 01.00 uur: De hele dag door fantastische doe‐dingen, kijk‐dingen, beleef‐dingen, mag‐
je‐niet‐missen‐dingen!
12.00 – 17.00 uur: Spectaculaire optocht, kinderactiviteiten (o.a. draaimolen, zweefmolen, pony
rijden, paarden koets, klimtoren, acrobungee), workshops muziek/zang & dans , schilderen ,
kanoën, bootjes bouw, jongleren & goochelen en veel meer voor kinderen, jongeren en
volwassenen.
Locatie: Kadeterrein, tentenkamp waterzijde Vrijburcht en Theater Vrijburcht
17.00 – 19.20 uur: Film: Dutch Touch (14+) met o.a. Duvelduvel, Brainpower, Jay Colin en
Rotjoch, bekend uit de hiphopscène en vertolkers van de Nederhop. Ingeleid door regisseur
Ulrike Helmer en achteraf een discussie, hopelijk begeleid door Rotjoch himself !
12.30 – 13.30 uur: Open podium voor talenten en producties uit de buurt
Locatie: Kadepodium

13.30 – 20.30 uur: Optredens van diverse muzikanten, o.a.:
‐ Amsterdamse jongerenbands
‐ Musici Nederlands Philharmonisch Orkest, NedPhOGo! (www.orkest.nl)
‐ Surinaamse band Sabroso (www.muziekgroepsabroso.nl)
‐ Rockband Prima de Luxe (www.primadeluxe.net)
12.00 – 01.00 uur: Uitgebreide Kadecatering smullen voor elk wat wils.
Locatie: Festivalterrein en café Vrijburcht
21.00 – 01.00 uur: Swingen met dj's, salsaworkshop en film.
Locatie: Café Vrijburcht en Theater Vrijburcht
Film: Bienvenue chez les Ch'tis
Niet te missen Hilarische Franse festivalfilm! (doorlopende voorstelling)
Entree: per event € 5,00, vol = vol!
Passepartout voor beide events € 7,50
Zondag 19 APRIL ★ 11.00 – 14.00 UUR: KADE LOUNCHE
11.00 – 14.00 uur: Buurtbrunch met live muziek van mogelijk eigen eilandbodem
Locatie: Café Vrijburcht
€ 10,00 per persoon (kinderen € 3,00), reserveren in café Vrijburcht!
Kinderpassepartout voor film en brunch € 5,00
11.00 – 14.00 uur: Films voor kids:
Locatie: Theater Vrijburcht
Lorange & Co (4+) en SOS kleine zeehond (8+)
Entree: € 4,00, vol=vol
Kinderpassepartout voor film en brunch € 5,00
Aanleiding
IJburg is een nieuwe en bijzondere leefomgeving in Amsterdam, een wijk zonder
scheidslijnen. Een wijk, zes jaar oud, met ruim 12.000 inwoners. De
bevolkingssamenstelling van IJburg is zeer divers: het is een realistische afspiegeling
van de Nederlandse samenleving en die van de stad Amsterdam.
Mensen uit alle culturen, van alle gezindten, hebben in welke vorm en mate dan ook de
behoefte tot ontmoeting. Spontaan, in de ‘vaart der volkeren’, in het voorbijgaan, in het
openbaar vervoer of in de supermarkt. Maar ook tijdens een verblijf op speciaal
daarvoor bestemde plekken of momenten. Het Kadefestival is zo’n plek waar, dankzij
het diverse culturele aanbod, de verschillen tussen de diverse bewoners van IJburg de
gemene deler vormen. Diversiteit in optima forma!
Het Kadefestival is een plek om te ontmoeten, contacten te leggen, creatieve vendetta’s
al rappend uit te vechten. Het is een plaats waar nieuwe creativiteit zichtbaar wordt,
waar ruimte is voor muziek, voor theater, voor de uitwisseling van nieuws, en ook een
plaats om te eten, drinken en proeven. Een festival voor en door bewoners van IJburg.
Het project is een initiatief van de Kade Stichting, dat ten doel heeft het organiseren van
activiteiten en evenementen met en ten behoeve van bewoners, ondernemers, kinderen
en ouderen van IJburg. Dit, ter vergroting van de sociale cohesie en ter bevordering van het
welzijn en het vermaak van genoemde partijen.

Sponsors en betrokkenen:
Stadsdeel Zeeburg  www.zeeburg.nl
De Key  www.dekey.nl
Ymere  www.ymere.nl
Amvest  www.amvest.nl
Life & Kicking  www.lifeandkicking.nl
Marktmeester IJburg  www.marktmeester‐ijburg.nl
Projectbureau IJburg  www.ijburg.nl
Oranje Fonds  www.oranjefonds.nl
Nederlands Philharmonisch Orkest  www.nedpho.nl en www.orkest.nl
Betronic  www.betronic.nl
Albert Hein IJburg  www.ah.nl
Engelpunt  www.engelpunt.nl
Kimekay Gym  www.kimekaigym.nl
Martien Schaaperhuis  www.martienschaaperhuis.nl en www.hvoquerido.nl
Stichting Accu  www.stichtingaccu.nl
Het Projektenburo  www.projektenburo.nl
Ateliers Route Zeeburg  www.openatelierszeeburg.nl
Theater Vrijburcht  www.vrijburcht.com
Vele, vele vrijwilligers van en uit IJburg
///// einde persbericht /////
Noot voor de redactie, niet ter plaatsing:
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Kade Stichting ‐ Kadefestival
dhr. M. Vergunst of dhr. S. Hartog
J.O. Vaillantlaan 143
1086 XZ Amsterdam
T: 020‐6923007
F: 020‐4639259
E: info@kadefestival.nl
S: www.kadefestival.nl
Dit bericht is verstuurd door: Sita Sukdeo, sitasukdeo@gmail.com, 06‐45072575

