


Start 19.00 Museumplein

KeeS taal
 19.30 Herengracht

zangcoach van o.a. René Froger & 
Karin Bloemen, zingt ‘De glimlach 

van een kind’. 

ezequiel Benitez 
20.00 Rokin

24-jarig top-talent in de Spaanse 
Flamenco zingt uit de open ramen 

van Arti et Amicitiae.

typhoon & Kim Weemhoff*
20.20 Spui

Uitzonderlijke rapper – ‘Zo niet mij’ 
– in duet met veelzijdige drummer.

 
de amSterdamSe Cantorij 

 21.15 Beursplein
Een van de beste kamerkoren van 

Nederland zingt Bach op de trappen 
van de Beurs.

tommy Wieringa
21.30 Oude Kerk

 Bestsellerauteur ‘Joe Speedboot’ 
leest een nagelaten gedicht van zijn 

vriend en collega Adriaan Jaeggi.

miChael moore
22.00 Warmoesstraat 139

 Internationaal vermaard clarinettist 
in jazz- en improvisatie sleept in zijn 

eentje de stoet W139 binnen.

tijden onder voorbehoud    
* het optreden van han Bennink is helaas 

komen te vervallen

De kunst is hoog, maar De Drempel niet 

OPTOCHT
1 NOVEMBER 2008 [N8] 
van 19.00 tot 22.00
Een wandelende expositie met 
beeldende kunst van 12 kunstenaars, 
2 fanfareorkesten, muziek van 9 com-
ponisten en 6 optredens onderweg.

open ateliers  
warmoesstraat 139 Van 24-30 oktober. 
Kunstenaars werken aan hun beeld voor de 
optocht.

De optocht  (1 november)
Met ‘Ontferm u’ viert W139 de kunst. Schoon-
heid in allerlei gedaantes - beeld, schilderij, 
jazz, foto, vaandel, poëzie, vlag, flamencozang, 
installatie - wordt op straat aangeboden aan 
iedereen die er maar enigzins oog en oren 
voor heeft. Een lopende tentoonstelling trekt 
één avond door de straat, met trommels en 
trompetten en met bijzondere optredens 
tussendoor. De kunst viert het leven in het 
licht van de dood. Zeer ervaren en hele jonge 
kunstenaars, muzikanten en componisten 
komen hun ateliers, tentoonstellingsruimtes en 
concertzalen uit. Ze werken met zo’n honderd 
enthousiaste liefhebbers aan de totstandko-
ming van een enorm Gesammtkunstwerk. De 
liefhebbers helpen de werken te dragen. Licht 
met uw eigen zaklantaarn de stoet bij. Stuur 
uw mooiste foto’s van de optocht, wij zetten ze 
op www.ontfermu.nl. 
Kunst is voor iedereen. Kunst troost. Kunst 
inspireert en smeedt, al is het maar voor even, 
een gemeenschap. 

expositie warmoesstraat 139 
Van 2 - 30 november. Met de kunstwerken en 
filmbeelden van de optocht. Kom kijken. Mis-
schien ben je in beeld?

Dit project kwam mede tot stand dankzij bijdragen van het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Prins Bernhard Cultuurfonds 
en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten.

doe mee. kijk op
www.ontfermu.nl


