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Urban Culture Days in Lely
Nieuwe broedplaats van 10-jarig Urban Resort opent met spetterend festival
Met maar liefst drie podia, een kunst- en foodmarkt, open studio’s en een mini-bioscoop
gaat broedplaats Lely aan de Schipluidenlaan 12 op 9 en 10 juni knallend open. Ter ere van
het 10-jarig bestaan pakt beheerder Urban Resort tijdens de officiële opening van Lely groot
uit. Het beste op het gebied van kunst, cultuur en muziek uit al hun 13 broedplaatsen
bundelt zijn krachten voor dit tweedaags festival.
Op de Urban Culture Days is voor ieder wat wils. Jong en oud kunnen op zaterdag 10 juni tussen 13.00 en
02.00 uur dwalen door de gangen van het voormalige Calvijn College en ontdekken hoe een schoolgebouw
getransformeerd is tot woon- en werkplek. Lely telt inmiddels 15 ateliers en 50 woonruimtes met
kunstenaars en muzikanten, waaronder statushouders. In de gangen en diverse studio’s tonen meerdere
kunstenaars hun installaties en het nieuwe Rietveld-collectief at-7 heeft haar eerste expositie. Bezoekers
kunnen komen snuffelen in het indrukwekkende kunstboekenarchief van De Appel en geluidslaboratorium
Steim toont zijn Mobile Touch Exhibition.
De aula van 700m2 is de blikvanger van het gebouw en biedt kansen voor een divers cultureel programma.
Dat wordt tijdens Urban Culture Days volop getoond. Onder meer Zina speelt ‘5200 woorden’, waarin drie
multiculturele spelers op charmante wijze hun worsteling met het Nederlands tonen (reserveren via
publiciteit@urbanresort.nl). Dansgezelschap ICK toont met Emio Greco’s voorstelling TWO een intens en
virtuoos duet waarbij de dansers tegelijkertijd streven naar individualiteit en het wegvallen daarvan. Hierna
wordt de ruimte getransformeerd tot dansvloer met DJ Isis als ultieme afsluiter, terwijl Maarten van der
Glas zorgt voor visuele beweging.
Twee buitenpodia met muziek
Gedurende de dag vullen de buitenpodia zich met singer-songwriters, duo’s en trio’s opbouwend naar grote
bandformaties in de avond. Van de Oosterse klanken van Mehmet Polat tot rockband Tourist in Youth en
alles er tussenin. Je kunt swingen op een brassband, Balkan rock, vintage pop en rock ’n roll of meezingen
met Nederlandstalige liedjes.
Onderwijl kun je ook nog lekker bezig zijn: werk mee aan 3D-graffiti, laat je body painten, bewerk hout,
maak kleding van latex of overgebleven stof of ontwikkel een ouderwetse foto. Tussendoor even uitrusten
kan in de Lely bioscoop waar je wordt verrast met diverse korte films, docu’s en video art.
Smullen maar!
Geen festival zonder lekker eten. Daarom zijn er snacks van de Keuken van het Ongewenste dier, bakken de
Hofdames zalige taarten, kun je smullen van de vega-burger van de Bakbrommer en verkopen de
Kombucha brothers hun speciale thee. Kortom een festival waar je alle kanten op kunt: van kunst snuiven
tot maken, van muziek luisteren tot erop dansen.
Urban Talk
De kick-off is op vrijdag 9 juni vanaf 15.00 uur met het inhoudelijke programma Urban Talk over de
toekomst van broedplaatsen én Nieuw-West. Een bijeenkomst voor kunstenaars, creatieven, bewoners,
(vastgoed) ondernemers en vooral degenen die staan voor een vrij en vitaal Amsterdam.
Deze eerste festivaldag organiseert Urban Resort samen met DUS (Volkskrantavonden), moderator is Tarik
Yousif. Wethouder Kunst en Cultuur Kajsa Ollongren opent het festival en er zijn voordrachten van Jaap
Draaisma en Duco Stadig (Urban Resort), Angelo Bromet (NoLimit) en Niels Van Tomme (De Appel).
Onder meer Dick Rijken (Steim), Roel Griffioen (De Correspondent), Ronald Mauer (stadsdeel NieuwWest), Simon van Dommelen (Lola), Rolf Meurkens (Meurkens & Meurkens) en politici van alle grote
partijen nemen deel aan de Urban Talk. Waarna ‘post-pop’ band Jerboah - met zang, elektrische gitaar,
drums, synth en blokfluiten - zorgt voor livemuziek.
Gratis toegang
Urban Culture Days is gratis toegankelijk voor iedereen. Vrijdag 9 juni van 15.00 tot 20.00 uur en zaterdag
10 juni van 13.00 tot 02.00. Broedplaats Lely ligt aan de Schipluidenlaan 12, vlakbij station Lelylaan.

