Amsterdam vijf dagen lang epicentrum van elektronische muziek
Amsterdam Dance Event completeert line up en programmering
Met nog minder dan drie weken te gaan heeft Amsterdam Dance Event (ADE) de line
up en de programmering rond. ’s Werelds grootste clubfestival en de belangrijkste
zakelijke conferentie voor elektronische muziek heeft onder meer Jean-Michel Jarre
(FR) en Nile Rodgers (US) toegevoegd. Zij spreken tijdens de conferentie over hun
carrière en gaan dieper in op de invloed van hun muziek op de hedendaagse
muziekcultuur.
Van 17 tot en met 21 oktober verwacht ADE, een initiatief van Buma, meer dan 2500
artiesten en 600 sprekers in een recordaantal van bijna 200 locaties. Op woensdag 17
oktober wordt het traditionele openingsconcert verzorgd door Colin Benders en het
Metropole Orkest. ADE eindigt op zondag met onder meer de ADE Hangover, het gratis
stadsfestival op de NDSM-werf. De organisatie verwacht voor de 23 e editie ruim 400.000
bezoekers uit binnen- en buitenland.
In de programmering is een aantal speerpunten te benoemen. Zowel het dag- als
nachtprogramma ruim aandacht voor 30 Jaar Dutch Dance, met onder meer de première
van een driedelige VPRO-documentaire en de presentatie van een naslagwerk in boekvorm.
Dit najaar is het precies 30 jaar geleden dat in Nederland de nieuwe muziekstroming aan zijn
inmiddels rijke geschiedenis begon.
Verder staan meerdere activiteiten op en rondom de conferentie in het teken van ZuidKorea. De Zuid-Koreaanse muziekscene groeit enorm snel, door technologische
ontwikkelingen en slimme crossovers met andere genres. Tijdens ADE zullen meerdere
conferentie- en festivalonderdelen het beste laten zien van wat Zuid-Korea te bieden heeft.
Tijdens het festival maakt onder anderen Hardwell zijn opwachting. Op donderdag 18
oktober brengt hij, in samenwerking met het Metropole Orkes, in Ziggo Dome een muzikale
reis langs de geschiedenis van de dance muziek; Symphony, the global revolution of dance.
Met dit concert voor alle leeftijden neemt Hardwell voorlopig afscheid van de podia.
ADE besteedt naast aan muziek volop aandacht aan andere kunstdisciplines zoals design,
film en fotografie en de laatste technologische en maatschappelijke trends. Zo zijn er naast
recent aangekondigde artiesten uiteenlopend van Amp Fiddler (US), Bizzey (NL), BOEF
(NL), Carl Craig (US), Fenna Fiction (NL), Juan Atkins (US) tot Sam Feldt (NL), ook werken
van visueel kunstenaar Heleen Blanken (NL), filmmaker Beate Kunath (DE) en installaties
van de wereldberoemde audiovisuele kunstenaar Ryoji Ikeda (JP) te bewonderen.

Onder de selectie van laatst toegevoegd artiesten bevinden zich:
&ME (DE), Adana Twins (DE), Adaro (NL), Alan Walker (GB), Ama Lou (GB), Answer Code
Request (DE), Anthony Rother (DE), Apollonia (FR), ATEQ (DE), Audiofly (GB), B-Front
(NL), B.Traits (CA), Bakermat (NL), Barnt (DE), Beate Kunath (DE), Beesmunt Soundsystem
(NL), Bizzey (NL), BOEF (NL), Boys Noize (DE), Breathe Carolina (US), Cairo Liberation
Front (NL), Calypso Steve (NL), Carista (NL), Carl Craig (US), Cassy (GB), Charlotte Krieger
(CH), Chocolate Puma (NL), Chuckie (NL), Clouds (GB), Courtesy (DK), Crazy P (GB),
Dadara (NL), Dannic (NL), Dennis Ferrer (US), Die Wilde Jagd (DE), DJ Dustin (DE), DJ
Tennis (DE), DJ W!LD (FR), Eats Everything (GB), Eboman (NL), Extrawelt (DE), Fenna
Fiction (NL), Gabriel Ananda (DE), Green Velvet (US), Heleen Blanken (NL), Ida Engberg
(SE), Industrialyzer (PT), Inez Agnese (NL), Innellea (DE), Jennifer Cardini (FR), Joachim
Garraud (FR), Joel Mull (SE), Juan Atkins (US), Kraak & Smaak (NL), La Fleur (SE),
Legowelt (NL), Len Faki (DE), LudoWic (NL), Luke Slater (GB), Luigi Madonna (IT), Mad
Miran (NL), Magda (PL), Marcellus Pittman (US), Marcel Fengler (DE), Marco Carola
(IT), Marcus Worgull (DE), Mattheis (NL), Matthew Coleman (GB), Michel de Hey (NL), Mike
Mago (NL), Moksi (NL), Nadia Struiwigh (NL), Nathan Fake (GB), Nicola Cavalazzi (GB),
Nuno dos Santos (NL), Oscar Mulero (ES), Osdorp Tapes (NL), Perc (GB), R3hab (NL),
Radio Slave (GB), Rahaan (US), Reinier Zonneveld (NL), Richy Ahmed (GB), Ronnie Flex
(NL), Rrose (RO), Ryoji Ikeda (JP), Sam Feldt (NL), San Soda (BE), Sander Kleinenberg
(NL), Sandro Silva (NL), Sassy J (CH), SBMG (NL), Secret Cinema (NL), SKY H1 (BE),
Solar (US), Speedy J (NL), Subb-an (GB), SUPERGAANDE (NL), Superpitcher (DE), Tama
Sumo (DE), Tammo Hesselink (NL), The Hacker (FR), The Partysquad (NL), tINI (DE),
upsammy (NL), Virginia (DE), Weval (NL), Worakls (FR), Young Marco (NL) en vele
anderen.

Voor meer informatie over ADE en een compleet overzicht van de bevestigde artiesten: a-de.nl
Het Amsterdam Dance Event wordt georganiseerd door Stichting Amsterdam Dance Event,
een initiatief van Buma.

