
Dansé Dramé

Informatiemarkt
Meer dan 100 organisaties uit het 
stadsdeel presenteren zichzelf en 
geven informatie over thema’s als 
opvoeding, onderwijs, natuur en 
milieu, gezondheid en cursussen. 
De woontent biedt informatie over 
de Houthavens en andere stedelijke 
vernieuwingsgebieden in West. Bij 
de kramen van het Ouder en Kind 
centrum en hun partners kunt u al uw 
vragen stellen over opvoeding. Op 
het podium van de buurtboerderij 
is livemuziek. Ook is de brandweer 
aanwezig. Kruip achter het stuur van 
de ladderwagen en meld je aan als 
nieuwe collega. 

Kinderactiviteiten 
Op een van de theaterpodia speelt  
Theatergroep Wijland de familie-
voorstelling Kalk en Oen en de  
dikke prop. Bij de workshops van 
Circus Elleboog kunnen kinderen  
zich uitleven met verschillende 
technieken zoals jongleren, 
acrobatiek, ballopen of eenwieleren. 
Theatergroep MAAR speelt  
Dolcy & Grace. Sprookjesachtige 
taferelen in een fantasierijk en fysiek 
theaterstuk voor kinderen vanaf  
6 jaar. Theater de Ruimte verrast met 
hun bellen vol fantasie en bij Pacific 
Parc staat het Toverbal sport en spel 
spektakel. 

Kermis
Op het manifestatieveld staat een 
nostalgische kermis met een draai-
molen, een zweefmolen, de rups, 
eendjes vissen en de golfbaan. 
Er zijn oliebollen en grote roze 
suikerspinnen. Alle attracties zijn  
€ 1,– per ritje. 

Sport
Sportverenigingen uit het stadsdeel 
geven demonstraties en workshops op 
het manifestatieveld. Kinderen kunnen 

als gladiatoren tegen elkaar strijden 
of op de hindernisbaan hun kunsten 
laten zien. Ook is er een klimwand, 
een speeltoren en kun je rodeo 
rijden.
 
Brettenloop
Recreatieloop over verschillende 
afstanden door natuurgebied de 
Bretten. Start 1 km om 13.30 uur,  

5 km om 14.00 uur en 10 km om  
15.00 uur. Inschrijven kan tot een 
half uur voor de start. Gosschalklaan 
tegenover Beeldenveld.

Rondleidingen
Cool Globes
Op de Polanceaukade staan ruim 
veertig reusachtige, beschilderde en 
beschreven wereldbollen opgesteld. 
Nederlandse én buitenlandse 
kunstenaars maakten deze kunst-
werken als een warm pleidooi voor 
een koelere aarde. 
Tijdens Kijk op West vinden rond-
leidingen plaats en wordt verteld 
over de achtergronden van de 
tentoonstelling.
Aanvang: 13.00, 14.00, 15.00 uur. 
Startpunt: Wereldbol Beeldenveld. 

Van fabriek tot Cultuurpark 
In het kader van het Open 
Monumentenweekend vinden dit 
weekend rondleidingen plaats die 
verhalen over de historie van de 
oude gasfabriek en de omvorming 
tot Cultuurpark. Tussen 10.00 
en 16.00 uur ieder heel uur een 
rondleiding. Startpunt: Bakkerswinkel, 
Polanceaukade 1.

Theatergroep Wijland

Theatergroep MAAR

Raymond van het Groenewoud

Tijdens Kijk op West staat het Cultuurpark Westergasfabriek bol van de 
activiteiten. Kunst, muziek, dans, theater, finales Best of the West, sport en  
nog veel meer. Organisaties en culturele instellingen uit het stadsdeel  
laten zich van hun beste kant zien op de diverse podia en de grote markt.  
Er is live muziek met onder andere Raymond van het Groenewoud. Ook de 
nostalgische kermisattracties zijn er weer. 

Zondag 11 september 2011 
13.00 tot 19.00 uur
Cultuurpark Westergasfabriek

gratis toegang

Klimwand

Nostalgische kermis
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Twilight Tours

Karel de Verhalenman

Red & Blues

Theaterplein Doorlopend programma met onder andere: 
Filmhuis Cavia films beschilderen, draaien en bekijken met de kijkdoosprojector.
Corpus Acrobatics choreografie uit de circusshow Evolution door Danielle Bubberman, 
winnaar Holland Got’s Talent en Li Ling Kassing, Nederlands kampioen ritmische 
gymnastiek.
Zid theater Droomscoop, een mix van theater, persoonlijke verhalen en fantasie.
Podium Mozaïek i.s.m. Poetry Circle Nowhere Generatie West poetry performance
Escola Senzala capoeira demonstratie
Karel de Verhalenman Happy; verhaal over Sol en zijn band met het hondje Happy.
Blond en Blauw Twilight Tours, muziektheater in lijkwagen over de engste spookplekken 
van de stad.
Tokodrama openbare theaterles.
St. Elance Betwixt and between.
Circus Elleboog diverse workshops.
Theatergroep Wijland Kalk en Oen en de dikke prop.
Theatergroep MAAR Dolcy & Grace
Podium Mozaïek en Stichting Djalidonkoli Dansé Dramé muziek en dans uit West Afrika.

Muziekpodium 
13.00 – 13.50 uur Red and Blues blues, jazz, gypsyswing
14.00 – 14.30 uur Funkademic p-funk
15.00 – 15.50 uur Ussu N’djai The Balansa Vibrations & Friends Afro Reggae
16.00 – 16.50 uur Christian Hassenstein Trio en Jan Verwey jazz
17.00 – 17.15 uur Ritchie hiphop 
17.15 – 18.00 uur Salsa4Fun salsa & merengue, demonstraties rueda 
18.00 – 19.00 uur Raymond van het Groenewoud en band

Corpus AcrobaticsFilmhuis Cavia
Ritchie



Kunst 
Met zeemansliederen wordt de 
manifestatie “Zeeworpen” geopend. 
“Zeeworpen” zijn dingen of mensen 
die aanspoelen en waarvan niemand 
weet waar ze vandaan komen. Op 
15 bijzondere en openbare plekken 
(onder brug Tasmanstraat o.a.) zijn 
foto’s te zien. Deze zijn van Erica 
Baltimore, Ellen Palsgraaf en Judith 
Quax. In de kleinste bioscoop van 
Het Ketelhuis is een video te zien met 
dit thema. In de informatiekramen 

exposeren kunstenaars uit het 
stadsdeel. In het Kunstenhuis 
organiseert Realisme 21 een expositie 
van hedendaagse, realistische 
schilderijen van kunstenaars uit 
binnen- en buitenland.

Bioscoop Het Ketelhuis
In verband met hun 12,5 jarig bestaan 
in september blikt bioscoop Het 
Ketelhuis terug met de smaak van 
West. Een selectie van de beste 
Nederlandse speelfilms en documen-
taires van de afgelopen 12 jaar. 
In 3 zalen worden 12 films vertoond. 
Inwoners van West mogen hun top 
3 aanleveren via een formulier, te 
downloaden van de website 
www.ketelhuis.nl
Aanvang films: 10.30, 12.45, 15.00, 
17.15 uur. Toegang: € 7,– per film. 
Vier films voor € 12,50. Cinevillepas is 
geldig. Pazzanistraat 4.

KunstENhuis 
PULSE is een multimediale 3D perfor-
mance waarin een percussionist, 
vocalist en een moderne danseres 

elkaar ontmoeten. Keuzes maken, 
stelling innemen en twijfel worden 
middels muziek, zang, dans en video-
projecties verbeeld. Toegang € 10,–. 
Kaarten kunt u reserveren via  
info@farahday.nl. Aanvang 20.00 uur. 

Raïnaraï 
The Maktub sessions hosted by Qeaux 
Queaux Joans. 
Vanaf 14.00 uur live muziek, eten en 
drinken. Polonceaukade 40.

Kijk voor meer informatie op
www.kunstinwest.nl.

Coolglobes

Zeeworpen
Pulse

Circus Elleboog

ZID TheaterRealisme 21

Tijdens Kijk op West wordt om 18.00 uur in Gazz de winnaar bekend 
gemaakt van de Ymere Best of The West beurs. Deze talentenwedstrijd 
wordt georganiseerd door woningcorporatie Ymere en stadsdeel West. De 
prijs van € 10.000,- kan de winnaar met hulp van een coach aan het verder 
ontwikkelen van zijn of haar eigen talent besteden. Bezoekers van de website 
mogen stemmen en uit de drie deelnemers met de meeste stemmen kiest 
een jury de winnaar. Op www.ymerebestofthewest.nl vind je meer informatie 
en kun je jouw filmpje uploaden. 

Finales Best of The West 
Best of the West is de talentenjacht van stadsdeel West. Creatieve talenten 
tot en met 24 jaar strijden om de titel Best of the West.  

De optredens en presentaties worden beoordeeld door een deskundige 
jury. Vanaf 13.00 uur starten de finales. Om 18.00 uur is de prijsuitreiking 
bij Jazzbar Gazz. 

Locaties
Pleintje Espressofabriek  Podium versterkte muziek

Gazz   Podium akoestische muziek

Openbare verlichting  Expositie beeldende kunst

Westerliefde   Podium mode en dans




