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Buurtbrunch  11.30 - 13.30

Podium 1: Muziek
Opening Nazomerfestival De Pijp door wethouder Egbert De Vries om 13.00 uur  
Ashra Belly Dance  13.10 - 13.20 Onder Voorbehoud 17.10 - 17.30
Prinses Amalia  13.20 - 13.40 Slick   17.40 - 18.00
Schinkelkoor  13.40 - 14.00 Whatever  18.10 - 18.30
Lamazi   14.10 - 14.30 The Shutters  18.40 - 19.00
Ilyari Derks  14.40 - 15.00 Jesse K   19.10 - 19.30
Ossie en 3man  15.10 - 15.25 Ladies Jam  19.40 - 20.00
Alpha Beta Gemma 15.35 - 15.55 Day After the Storm 20.10 - 20.30
MBTB   16.10 - 16.30 Caruru   20.40 - 21.10
Isophones  16.40 - 17.00 (Tijden bij benadering)

Podium 2: Kunst
Wilco Oomkes             accordeon Balkan beats
Kasper van Hoek         geluidskunstenaar
Tahirjan Anwar crossover tussen rap en traditionele liederen uit Oost Turkistan 
Ace & the Kings           rock abilly
Carnival of Hellucination  straattheater 

Podium 3: kinderen t/m 12 jaar
• Van 13-17 u verzorgd door OCCII Kinderpret tussen 15-16 uur: Open Podium!
Doorlopend: • Dj Barbapapa draait door… • Recyclesculptuur bouwen: met afvalmaterialen van de ambachtslieden en van 
de straat bouwen we samen een beeld van de Pijp • Hangende Tuinen en Zaadbommetjes maken: van petflessen kun je leuke 
raamtuintjes maken (neem een lege petfles mee!) en met een zaadbommetje fleur je zo een saaie plek in de Pijp op! • Bub-
belz: grote zeepbellen laten vliegen en leuke truukjes ermee uithalen • Workshop Hoelahoep Hou voor speeltijden de website 
in de gaten!

Imazigh tent
• Vanaf 13.00 uur  Marokkaanse Thee
• Vanaf 13.30 uur  Buurtberaad
• 13.30 – 14.30  Debat  I: Vrijwilligerswerk waar doe je het voor?
• 15.00 – 16.00  Debat  II: Bomen in binnentuinen straks de klos? 
• 16.30 Première “De Pijp”, korte film gemaakt door jongeren van het MLA en IVKO. 

12.00 - 18.00
• Ambachtendorp en bomenzagen
• Infotent: Onder meer: Introductie Online Kantoor voor buurtgroepen
• KunstCuyp: Laagdrempelige kunstmarkt van hoog niveau
• Proeverij 
• Presentatiemarkt

WIJKCENTRUM
CE INTUUR
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Buurtbrunch
Het Nazomerfestival begint steevast met 
een buurtbrunch, hét onderdeel van het 
festival waar iedereen aan kan deelne-
men! De brunch biedt buurtbewoners de 
gelegenheid nieuwe contacten te leggen 
en bestaande contacten te versterken. Be-
woners van de Albert Cuypstraat krijgen 
vooraf een uitnodiging.

De brunch wordt gesponsord, in natura, 
door een grootgrutter uit de buurt en bak-
ker Simon Meyssen van wie de overheer-
lijke luxe broodjes afkomstig zijn. Vindt 
u het leuk om een bijdrage te leveren uit 
eigen keuken, heel graag! Uiteraard is de 
brunch voor u dan kosteloos. 

De brunch vindt plaats in de Eerste Van 
der Helststraat van 11.30 – 13.30 uur en 
kost € 4.00 pp. Met stadspas en XXXS-pas 
€ 2,50. Meer informatie vindt u op www.
nazomerfestival-depijp.nl

Buurtberaad
In de Imazigh tent op de Albert Cuyp vindt 
tijdens het Nazomerfestival de tweede 
editie van het buurtberaad plaats. Onder 
leiding van een debatleider wordt er 
gediscussieerd over actuele onderwerpen, 
met ambtenaren, professionals, anders-
zins betrokkenen en belangstellenden. 
Voorbijgangers worden uitgenodigd deel 
te nemen. 

Om 13.30 uur het eerste debat over 
‘Vrijwilligerswerk, waar doe je het voor?’ 
De overheid streeft ernaar meer burgers 
over te halen vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Er wordt geld beschikbaar gesteld 
voor werving, scholing en ondersteuning 
van vrijwilligers. En waarom kiezen mensen 
voor vrijwilligerswerk? Sluit het overheids-
beleid aan bij hun behoeften?

Om 15.00 uur zal het tweede debat 
plaatsvinden, onder de titel ‘Bomen in 
binnentuinen straks de klos? Stadsdeel Zuid 
is voornemens de bomenverordening voor 
binnentuinen aan te passen, met als doel te 
kunnen bezuinigen op de uitvoering. Zullen 
hierdoor bomen sneuvelen? En hoe kun je 
dat voorkomen?

 Aansluitend om 16.00 uur zal in de tent 
de film ‘Het Geheim van De Pijp’ vertoond 
worden. 

Online Kantoor geopend voor buurtgroepen
Het online-kantoor is onderdeel van de nieuwe website van 
het wijkcentrum. Ben je als buurtbewoner actief voor de buurt? 
Wijkcentrum Ceintuur kan je ondersteunen bij je werkzaamheden. 
In het wijkcentrum zelf, maar ook via het nieuwe online-kantoor 
op de website www.wijkcentrumceintuur.nl. Je kunt jezelf en de 
activiteiten in het kort presenteren, mailinglijsten beheren of een 
digitaal archief bijhouden.

Ook bezoekers van de website kunnen actief deelnemen. Het is 
een website voor en door bewoners en ondernemers in De Pijp. Zo 
kan iedereen agendapunten toevoegen en twitterberichten, ook 
wel tweets genoemd, plaatsen. Voeg #depijp toe aan je tweet en 
hij verschijnt automatisch op de voorpagina.

 
Wil je meer weten over de website of het online-kantoor? Kom 

op het Nazomerfestival naar de informatiestand van Wijkcentrum 
Ceintuur bij de Amazigh-tent (de ronde tent). Heb je ons gemist 
op het Nazomerfestival? Kom dan langs in het wijkcentrum zelf of 
stuur een e-mail naar info@wijkcentrumceintuur.nl.

Roodkapje 
Het overbekende sprookje van de gebroe-
ders Grimm en Perrault nu in de poppen-
kast! Heeft Jan Klaassen het al moeilijk om 
zich aan het verhaal te houden, zijn ouwe 
Jordanese oma laat zich al helemaal niet 
vertellen wat ze moet doen. De kinderen 
zijn hard nodig om alles lang en gelukkig 
te laten aflopen. Poppenspeler Egon
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Tentoonstelling ‘Van binnen naar buiten’
Het Nazomerfestival De Pijp werkt dit jaar samen met stichting 
AIDA Nederland, die steun biedt aan vervolgde en gevluchte niet-
westerse kunstenaars en in De Pijp gevestigd is. Op 18 september 
is tijdens het Nazomerfestival De Pijp voor het eerst de grote bui-
tententoonstelling ‘Van binnen naar buiten’ te zien met beeldende 
kunst en poëzie.

Iedereen heeft invloed. Je kunt iets op honderd verschillende 
manieren zeggen. Kunst is om het zo te doen dat je gehoord wordt, 
dat mensen nieuwsgierig worden en reageren. Hoe pak je dat aan? 
Sommigen maken een internetpagina, richten een verliesgevend 
tv-station op of starten een uitgeverij. AIDA kiest in dit geval voor 
een groot formaat spandoek/affiche als medium. Eenvoudig, direct, 
buiten en onder de mensen.

Van Binnen naar Buiten
Met de expositie ‘Van binnen naar buiten’ zorgt AIDA voor een ver-
rassende ontmoeting tussen beeld, woord en mens, met een korte 
maar krachtige boodschap. Te midden van het drukke verkeer, 
de haast, de overdaad aan eten en drinken, wil AIDA met deze 
tentoonstelling mensen even stil laten staan. AIDA wil het recht op 

vrijheid van meningsvorming en –uiting onder de aandacht bren-
gen. Kunst stelt vragen en maakt bewust. Kunst vraagt om begrip 
en solidariteit. Ze is een antwoord op onderdrukking.

Voor de expositie ‘Van binnen naar buiten’ zijn fragmenten 
gebruikt uit het werk van AIDA kunstenaars. Mensen met hun 
eigen visie op de Nederlandse samenleving, opgegroeid in een 
ander land, een andere cultuur. Ze komen uit een land met bergen, 
woestijnen, of zonder zee, waar afstanden groot zijn. Uit een stad 
waar, op straat, mannen en vrouwen gescheiden leven en waar 
geen fietsen rijden. Uit een samenleving waarin ze onderworpen 
zijn aan strikte regels, orders en censuur. Bijna alle geselecteerde 
dichters en kunstenaars zijn actief in het Nederlandse culturele 
landschap en bouwen mee aan een verdraagzame samenleving. 

Er zijn fragmenten gebruikt van de dichters
Amir Afrassiabi, Shakila Azizzada, Jana Beranová, Breyten Brey-

tenbach, Flora Brovina, Chalaan Charif, Maria Elena Cruz Varela, 
Venus Faiq, Xiao Feng, Rodhan Al Galidi, Houshang Golshiri, Ramon 
Haniotis,  Edita Hasovic, Juan Heinsohn, Esma’il Khoi, Fouad Laroui, 
Mowaffk Al Sawad, Ibrahim Selman en Albana Shala.

De schilderijen en foto’s zijn van: Basem Alazawy, Senad Alic, 
Aleksandr Bobkin, Adil Elsanousi, Aras Kareem en Rajab Moham-
madin.

Koninklijk Bezoek op het Nazomerfestival De Pijp! 
Kees Scholten en Rogier Schippers kennen elkaar van hun tijd bij het Volksoperahuis. Bruisend muziektheater dat 
zich de afgelopen jaren, sinds de dood van Theo van Gogh, driftig bemoeide met de koers die Nederland voer. Geen 
middel werd geschuwd om de vermeende onschuld van Nederland onder het vergrootglas te leggen, wat vaak tot 
absurde taferelen leidde, vol humor, poëtische inzichten en muzikale ontroering. 

 Het Volksoperahuis stond deze zomer op De Parade met “Enoch Arden” en I.N.D.O.. Rogier Schippers maakt deel 
uit van Theatergezelschap ‘Afslag Eindhoven’ dat afgelopen jaren met veel succes ‘De Helaasheid der Dingen’ en 
‘Bokkenvet’ speelde op verschillende festivals door heel het land.

Voor het Nazomerfestival vertolken zij een toespraak van onze toekomstige koningin Amalia van het Nederland 
van de toekomst.

Zij vereert ons Nazomerfestival met een bezoek, samen met haar prins- gemaal, om ons een hart onder de riem 
te steken in deze barre tijden.

Houd ze in de gaten!
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Première korte film ‘De Pijp’ 
 

De onzekere Pieter woont in een dorpje op het platteland. Hij 
wordt moedeloos van het geruzie van zijn ouders waar hij altijd 
de dupe van is. Pokeren is zijn enige afleiding in deze uitzichtloze 
situatie. Willem heeft hem vaak aangespoord om daar weg te 
gaan en bij hem te komen wonen. Pieter wil niet: Willem woont in 
de Pijp en Pieter houdt niet van de grote stad. Op een dag zijn de 
rapen gaar en heeft Pieter vertrekt. Zal de onzekere Pieter van het 
platteland overleven in de Pijp? Zal hij ooit nog terugkeren naar 
zijn ouders? 

 Als nieuwe onderdeel van het Nazomerfestival de Pijp wordt op 
18 september de première van de film ‘De Pijp’ vertoond. Het is een 
korte film die gemaakt is door de leerlingen van twee scholen die 
in en nabij de Pijp liggen: Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) 
en het IVKO, een school voor Individueel Voorgezet Kunstzinnig 
Onderwijs. De jongeren hebben in hun vrije tijd vol enthousiasme 
aan dit project gewerkt. Dit is hun kans om hun talenten aan het 
publiek te tonen. De leerlingen worden hierin begeleidt door Jasper 
Vreken, filmdocent op het MLA en afgestudeerd regisseur aan de 
Open Studio te Amsterdam.

Het Wijkcentrum Ceintuur is trots op dat er voor het Nazomer-
festival de Pijp een samenwerking is ontstaan met deze scholen. 
Het Nazomerfestival de Pijp wil dit jaar meer jongeren bij het buurtfestival te betrekken en ze kennis laten maken met kunst en 
cultuur uit de Pijp. 

Kom kijken naar de film die op prachtige locaties in de Pijp is gedraaid zoals de Bazar, de Albert Cuypstraat en de Badcuyp. 
Het wordt feestelijke première. Op die dag is ook de cast en de crew aanwezig. De film wordt vertoond in een prachtige tent. De 

toegang is gratis. Kom voor aanvang alvast pokeren en win een geweldige prijs! 

Wil je meer informatie? Dan kijk even naar www.nazomerfestival-depijp.nl 

‘Het Gegeven Paard’, een jaar later
Ieder jaar wordt tijdens het Nazomerfestival in De Pijp de Prix d’Albert uitgereikt voor de 
meest originele presentatie op de KunstCuyp, de kunstmarkt die een vast onderdeel vormt 
van het festival. Vorig jaar ging de prijs naar Sanne Groen (1982) en Johanneke Lamoraal 
Wichers (1982) voor hun mobiele interactieve installatie ‘Het Gegeven Paard’. Een paar-
denwagen fungeerde als ruilkast, waarin bezoekers in open vakjes langs de wand een 
voorwerp konden achterlaten met een bijbehorend verhaal. Een volgende bezoeker kon dit 
voorwerp met verhaal dan meenemen in ruil voor een ander voorwerp met verhaal. Sanne, 
die studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht en al eerder meedeed aan de 
KunstCuyp, is gespecialiseerd in installaties. Voor haar is het creatieve proces belangrijker 
dan het eindresultaat. Johanneke, die als beeldend kunstenares vooral geïnteresseerd is in 
de sporen die mensen achterlaten in tijd en ruimte en de verhalen daarbij, werkt met foto’s, 
boekjes en video-installaties. Een ontmoeting, een jaar later.

Hoe is de samenwerking begonnen?
Sanne:“We kenden elkaar al en het klikte goed tussen ons. ‘Het gegeven paard’ is ons eerste 
gezamenlijke project. Ik wilde graag weer deelnemen aan het Nazomerfestival en heb 
Johanneke gevraagd of zij samen met mij een installatie wilde ontwerpen. Dat wilde ze wel. 
We hebben beiden een tijd in De Pijp gewoond en wilden graag een interactieve installatie 
maken die past bij de diversiteit van de wijk.”

 
Wat vinden belangrijk bij jullie projecten? 
Johanneke: “Wij willen graag verschillende leeftijden en doelgroepen aanspreken. Zo zijn 
we heel blij dat er ook kinderen deel hebben genomen aan het kunstproject. Sommigen 
legden bijvoorbeeld hun laatste pepermuntje in de kast en de volgende at dat dan weer op 
en legde er iets anders voor in de plaats.
Sanne: “Ik houd er ook van dat er iets onverwacht gebeurt, een plotselinge beweging, of zo. 
Het is mooi als ik deelnemers kan verwonderen met bijvoorbeeld tegenstellingen in techniek 
en natuur. Johanneke: “Ik vind het belangrijk dat bezoekers het gevoel krijgen in een andere 
wereld terecht te komen, en daarover kunnen nadenken of fantaseren.” 
 
Wat gaan jullie doen met de ruilkast? 
Sanne: “Het project is geslaagd. We hebben veel positieve reacties gekregen. De bezoekers 
hebben er heel veel spullen in gezet en er zijn veel verhalen verteld. De kast staat nu nog in 
‘Het huis van Anna’ aan de Jozef Israëlskade en is daarna te zien in het Wijkcentrum Cein-
tuur. Vervolgens gaat het terug naar ons atelier. Daar maken we het klaar voor een nieuwe 
expositie.” 
 
Wat zijn jullie plannen?
Sanne: “Ik geef workshops aan kinderen, waarin experimenteren en onderzoeken centraal 
staat. Dat ga ik ook doen op het muziekfestival ‘Into The Great Wide Open’, met kinderen van 
0 tot 4 jaar. Daarbij gebruik ik ook elementen van onze ruilkast. Johanneke: ‘en ik ga naar de 
pabo, omdat ik graag wil lesgeven. En in de toekomst wil ik het ontwerpen van boeken tot 
onderwerp van mijn workshops maken.”

 
Nieuwsgierig naar de ruilkast? Hij is nog tot half oktober te bewonderen in de het Wijkcen-
trum Ceintuur, Gerard Doustraat 133. U bent uitgenodigd om ernaar te komen kijken, maar 
u bent ook nog steeds welkom uw eigen voorwerp met verhaal te ruilen tegen een ander 
voorwerp met bijbehorend verhaal.

Voor de meer informatie: www.lamoraalwichers.nl  en www.sannegroen.nl 

Vrijwilligers in het zonnetje
Zonder de inzet van vrijwilligers zou het Nazomerfestival in De Pijp niet kunnen plaatsvinden. Ieder jaar weer steken vele betrok-
ken buurtbewoners de handen uit de mouwen om het festival tot een succes te maken, zowel in de aanloop naar als op de dag 
zelf. Zo zijn in de voorbereiding vrijwilligers betrokken bij het maken van de website en de festivalkrant, de sponsorwerving en 
het organiseren van de brunch. Op de dag zelf helpen ze onder andere bij het opbouwen van de podiums, het regelen van het licht 
tijdens optredens en het regelen van het verkeer. 
Omdat 2011 het Europese jaar van de vrijwilliger is leek het de organisatie van het Nazomerfestival een goed idee om dit keer de 
vrijwilligers, die vaak onopgemerkt blijven, eens extra in het zonnetje te zetten. Hiertoe is de ‘Free Willy Vrijwilligers Award’ be-
dacht, die op de festivaldag uitgereikt zal worden aan een van de vrijwilligers. Karen Bais, een kunstenares uit De Pijp, ontwierp 
een bijbehorende wisseltrofee, want aansluitend bij het pleidooi van overheidswege aan burgers om vaker vrijwilligerswerk te 
doen, wil de organisatie van het Nazomerfestival het uitreiken van deze prijs tot vast onderdeel van het festival maken.
Dit jaar zullen de vrijwilligers voor het eerst te herkennen zijn aan hun petjes met de Nazomerfestivalvariant van Free Willy, een 
blauw orkaatje. Deelnemers en bezoekers van het festival kunnen hun favoriete vrijwilliger voorzien van ‘hartjes-stickers’, die ver-
krijgbaar zijn bij de infotent. Bij de vrijwilliger die aan het eind van de dag de meeste hartjes heeft, zal binnenkort de wisseltrofee 
op de schoorsteen prijken!

Lijkt het u leuk om mee te helpen met het festival (en mee te dingen naar de trofee), dan bent u natuurlijk nog van harte welkom. 
Aanmelden kan per e-mail of telefoon.

a.karakulak@wijkcentrumceintuur.nl of 020 – 676 48 00 en vragen naar Ayse. 
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Vintage Guitars
www.deplug.nl

Links: Johanneke en Sanne; 
onder: ‘Het gegeven paard’ 
verleden jaar op het Nazo-
merfestival. Foto: Christine 
Westerveld

Deze festivalkrant is een uitgave van Wijkcentrum Ceintuur. Festivalcoördinator: Mayra Paula. Grafische vormgeving: Gert Meijerink. www. nazomerfestival-depijp.nl


