
Overweldigend merendeel evenementen van ADE Festival gaat definitief door  

www.amsterdam-dance-event.nl 

 

Met het verplaatsen van naar schatting meer dan 350 geplande evenementen naar de dag 
en avond, keert Amsterdam Dance Event weer terug in fysieke vorm. In samenwerking met 
de gemeente, clubeigenaren en festival organisatoren heeft ADE de mogelijkheden om 
overdag te programmeren onderzocht en de organisatie is opgelucht dat het overgrote 
deel van het festival bevestigd is. 

Mede door de positieve reacties van de organisatoren onder de vlag van ADE, is het mogelijk om 
het festival te verplaatsen naar toegestane tijden binnen de huidige maatregelen. Inmiddels zijn 
meer dan 250 evenementen op meer dan 90 locaties vastgelegd in de week van 13 t/m 17 
oktober, van 06.00 tot 00.00 uur. Bovendien wordt er de komende weken nog een groot aantal 
evenementen en artiesten aan het programma toegevoegd.  

“Het doet ons, ondanks de beperkingen, goed dat ADE op deze manier de sector kan helpen 
ondersteunen na een moeilijke periode en dat we gezamenlijk laten zien hoe veerkrachtig we als 
industrie zijn”, laat de tweekoppige directie van ADE, Jan-Willem van de Ven en Meindert Kennis, 
weten. Het festivalprogramma van Amsterdam Dance Event is te vinden op de website van ADE 
en zal de komende dagen in de aanloop naar 13 oktober verder worden aangevuld.   
 
De volgende artiesten zijn onder meer onderdeel van ADE:  
$hirak (NL), 18 East (IN), 999999999 (IT), Adam Beyer (SE), Âme (DE), Amelie Lens (BE), Analog 
Kitchen (NL), Anfisa Letyago (RU), ANNA (BR), Antal (NL), Armin van Buuren (NL), ARTBAT (UA), 
Avalon Emerson (US), Bakermat (NL), Ben Böhmer (DE), Ben Klock (DE), Bizzey (NL), Black 
Cadmium (NL), Boris Acket (NL), Buruntuma (GW), Camelphat (GB), Charlotte de Witte (BE), Cincity 
(NL), Claptone (DE), Colin Benders (NL), Culoe De Song (ZA), CUT_ (NL), Damian Lazarus (GB), 
David Vunk (NL), DBN Gogo (ZA), Denis Sulta (GB), Disclosure (GB), Divine (NL), Dixon (DE), DJ 
DSC (US), DJ Lag (ZA), DJ Pierre (US), DJ Rush (US), DJ Tennis (IT), Dragonfruit (NL), DRKNGHTS 
Collective (NL), Eats Everything (GB), Ellen Allien (DE), Eris Drew (US), Evan Baggs (US), Fafi Abdel 
Nour (NL), Fatima Hajji (ES), First Lady (US), FJAAK (DE), Fritz Kalkbrenner (DE), Gerald Henderson 
(FR), HAAi (AU), Héctor Oaks (DE), Helena Basilova (RU), Hemka (FR), Honey Dijon (US), Ida 
Engberg (SE), Jamie Jones (GB), JAMIIE (DE), Jayda G (CA), Jeff Mills (US), Jerrausama (NL), Jimi 
Jules (CH), Job Jobse (NL), John Talabot (ES), Jon Hopkins (GB), Joris Voorn (NL), Joseph Capriati 
(IT), Kölsch (DK), LEIA (NL), Lone Wolf (NL), Lucas & Steve (NL), LYZZA (BR), Maceo Plex (US), 
Marcel Dettmann (DE), Martin Solveig (FR), Metropole Orkest (NL), Midnight Society (US), MINCO 
(DE), Mind Against (IT), NATARCIA (NL), Nicole Moudaber (GB), Niklas Paschburg (DE), Nina Kraviz 
(RU), Octo Octa (US), ONYVAA (FR), Palms Trax (DE), Pan-Pot (DE), Paramida (DE), Paul 
Kalkbrenner (DE), PAWSA (GB), Perc (GB), Philou Louzolo (NL), Rebekah (UK), ReginalDJohnson 
(US), Reinier Zonneveld (NL), Richie Hawtin (CA), ROD (NL), Sagia (GB), Sam Madhu (IN), Scratcha 
DVA (GB), Sébastien Léger (FR), Seth Troxler (US), Shlømo (FR), Solomun (BA), Speedy J (NL), 
Stephan Bodzin (DE), Sterac aka Steve Rachmad (NL), Sunnery James & Ryan Marciano (NL), Suze 
Ijó (NL), Sven Väth (DE), Tale of Us (IT), Tchami (FR), TERR (BR), The Blessed Madonna (GB), 
Thrills in +41 (NL), Tijana T (RS), Titia (NL), Ultra Naté (US), Vini Vici (IL), Waxfiend (NL), Weval (NL), 
William Djoko (UA), Yannick Hiwat Quintet (NL), YĪN YĪN (NL) en meer. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
 


