
   
 
ADE lanceert nieuw Arts & Culture programma met 
kunstenaarsresidenties, artistieke crossover projecten en meer 
www.amsterdam-dance-event.nl  
 
Amsterdam Dance Event (ADE) lanceert haar gloednieuwe Arts & Culture-programma, 
waarin bezoekers de kruisbestuivingen tussen dance cultuur en kunst kunnen 
ontdekken met een programma dat verspreid is door Amsterdam. Onder de eerste 
bevestigde samenwerkingen bevinden zich onder meer Nelly Ben Hayoun, Helena 
Basilova, een artist-in-residency programma met Nxt Museum en meer. 
 
Elektronische muziek en kunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en ADE biedt middels 
o.a. tentoonstellingen, speciale performances, kunstinstallaties en films een podium aan de 
creatieve uitingen die deze werelden met elkaar verbinden. 
 
De eerste bevestigde ADE Arts & Culture highlights zijn onder meer een artist residency-
showcase door Nxt Museum op de openingsavond van ADE, een reeks spirituele healing 
sessies voor ravers door regisseur en ontwerpster Nelly Ben Hayoun en een optreden van 
pianiste Helena Basilova omringd door 800 kaarsen in de Portugese Synagoge, evenals 
evenementen van Tools for Action x NDSM, Foam, het Nederlands Kamerkoor, Connor 
Schumacher en meer. 
  
Daarnaast doet ADE een beroep op kunstenaars en ondernemers voor samenwerkingen met 
Villa Buitenlust en Music Moves: Music Moves heeft als doel de dansvloer voor iedereen 
toegankelijk te maken en biedt liefhebbers een gratis trainingsprogramma aan om een officieel 
ADE evenement te organiseren voor ouderen, jongeren met een beperking en andere 
doelgroepen. Villa Buitenlust biedt kunstenaars daarnaast de kans om via een kunst 
residentie nieuw werk te ontwikkelen en te presenteren tijdens ADE. 
 
Toegang 
De individuele kaartverkoop voor ADE Arts & Culture evenementen komt binnenkort online. 
Bovendien biedt de ADE Pro Pass bezoekers volledige toegang tot het Arts & Culture 
programma, naast ADE’s conferentie- en festivalaanbod en alle andere voordelen. 
 
De ADE Pro Pass biedt toegang tot het volledige dag- en nachtprogramma en is hier 
verkrijgbaar tegen Early Bird-tarief. 
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Amsterdam Dance Event 
Het Amsterdam Dance Event (ADE) is sinds de start in 1996 uitgegroeid tot het meest 
toonaangevende en belangrijkste zakelijk platform voor de elektronische muziekindustrie en 
’s werelds grootste clubfestival. Het vijfdaagse evenement besteedt naast muziek volop 
aandacht aan andere kunstdisciplines zoals design, film en fotografie en de laatste 
technologische en maatschappelijke trends. In 2019 bood ADE meer dan 1000 evenementen, 
verspreid over bijna 200 locaties, waar 400.000 bezoekers uit een recordaantal van 146 
landen op af kwamen. Meer informatie over ADE. 
  
Amsterdam Dance Event wordt georganiseerd door Stichting Amsterdam Dance Event. 
Founding partner: Buma 
Main partners: Heineken 0.0 | Desperados 
 
Noot voor de redactie – niet voor publicatie:  
Via bijgevoegde link kunt u foto’s downloaden. Bij gebruik van de foto’s is naamsvermelding 
van de fotograaf zoals vermeld bij de foto, verplicht. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Boersma, BFCC,  
via tel.: 035 – 622 94 83 of tim.boersma@bfcc.nl 
 


