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Plantage weesperbuurt feest

vol activiteiten

Zondag 7 juli 2019
van 14.00 tot 18.00 uur

pascal Tan
presentatie

optredens van 
imagine

Monica Metz

14.05 tot 14.50 uur

15.00 tot 15.25 uur

15.30 tot 16.00 uur

the bordeLlo
brothers

16.10 tot 16.30 uur

16.40 tot 16.50 uur

17.00 tot 18.00 uur

Katelijne
Brouwer

prijsuitreiking

dug’n dive

Pascal Tan is bekend van o.a. het 
Klokhuis. Hij is een geboren en getogen 

Amsterdammer. Als oud-bewoner van 
Amsterdam-Oost heeft hij een warm hart 

voor de Plantage Weesperbuurt: ‘Deze 
buurt heeft iets nostal-

gisch; ouderwetse 
gezelligheid in een 

vernieuwend en 
toch traditioneel 

jasje. Ik voel me er 
helemaal thuis!’.

KUNST, CULTUUR 
& BEDRIJVIGHEID 

UIT EIGEN BUURT



plantage weesperbuurt
feest Zondag 7 juli 2019

the bordello
brothers

Katelijne 
Brouwer

dug’n diveMonica 
Metz

14.05 tot 14.50 uur

15.30 tot 16.00 uur

ook dit
jaar weer:

16.10 tot 16.30 uur

17.00 tot 18.00 uur
15.00 tot 15.25 uur

DE INWENDIGE
MENS
Geniet van de 
bijzondere  
hapjes van de 
Wereld-
huiskeuken, 
biologische 
frietjes, ijsjes, 
limonade en 
andere lekkere drankjes!

INFORMATIEMARKT
Bij de feestelijk ingerichte
kramen in het park maakt  
u kennis met organisaties  
en instellingen uit de buurt, 
en natuurlijk met uw 
buurtgenoten!

KUNSTMARKT
Kunstenaars uit de Plantage
Weesperbuurt geven verschil-
lende workshops. Ze informe-
ren over en verkopen graag hun 
werk. Het grote scala aan
technieken zal u verrassen!

KINDERCIRCUIT
Veel activiteiten 
voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar.
Haal minstens
vijf stempels
voor een
gratis ijsje!

SPONSORS EN VRIJWILLIGERS
GEZOCHT
Dit feest is niet mogelijk zonder 
sponsors en vrijwilligers.
Wilt u een bijdrage leveren aan 
het feest, neem dan  contact op 
met de organisatie via
feestwertheimpark@gmail.
com. Ook voor het huren 
van uw eigen informatie- of 
kunstkraam!

Het hart van de Bordello Brothers wordt 
al meer dan 30 jaar gevormd door Nanne 
en Gerrit van der Linden als de broers 
Abe en Isac Bordello. In hun jeugd keken 
zij vanuit hun ouderlijk huis uit op het 
Werheimpark. In die tijd begonnen ze ook samen muziek te maken. 
Naast hun eigen bands zijn ze altijd samen country muziek blijven 
maken. Dit doen ze nu samen met Danny Lodder op de twaalfsnari-
ge gitaar en de mandoline. Naast country and blue- grass classics 
spelen The Bordello Brothers graag vele vormen van andere muziek. 
Ze brengen deze nummers met hun meerstemmige, akoestische 
country-feel. 

Katelijne Brouwer (1966) 
studeerde aan de Amsterdamse 
Schrijversvakschool. Haar 
debuutbundel ‘De maagden 
moeten bloeden’ verscheen in 
2018 bij Uitgeverij De Harmonie. 
Korte ver halen en gedichten 
van haar zijn gepubliceerd 
in o.a. De Optimist, Op Ruwe 
Planken en het tijdschrift 
Dichter van Plint. Brouwer 
verenigt in haar taal het lyrische 
en het banale, humor en de 
serieuze zaken des levens. In 
de woorden van een docent 
van de Schrijversvakschool: 
‘Haar gedichten trillen als de 
tl-buizen in een schoollokaal.  
Ze hebben iets meedogenloos.’ 
Ze komt graag en vaak in 
Artis, al mist ze de verdwenen 
dieren, het nijlpaard, de 
zeekoe en de tijgers.

Dug ’n Dive is een Jump & Jive 
band bestaande uit 9 

muzikanten uit heel Noord-
Holland. De band brengt een 
swingend programma met de 

tophits uit de gouden jaren ‘40-
‘50 waarin de Amerikaanse 

bigband glorieerden. De ‘jive’ gitaar 
vormt de muzikale basis, ondersteund door een ‘jumping’ ritmesectie, 

drie blazers, een zanger en twee zangeressen. Er 
worden nummers gespeeld van 

zowel witte als zwarte bands die 
kunnen worden gezien als voorlopers 

van de Rock and Roll (Louis 
Prima), Rythm and Blues 
(T-bone Walker) en zelfs 

Hiphop (Louis Jordan).

Monica Metz, schrijfster 
(Binnenstad, Het hart van de 
stad en Stokroos op straat) en 
columniste (o.a. NRC, Argus, 
Avenue, Opzij) woont op een 
steenworp afstand van ons 
Wertheimpark. 
Al rondneuzend vindt ze de 
stof voor haar mooie, ontroe-
rende en vaak geestige ZKV 
(zeer korte verhalen) op straat, 
in de supermarkt, de metro of 
bij  de kapper. Monica leest 
voor uit o.a. haar nieuwste boek 
‘Oom Uitvinder.’

Hou je van swingende soul, strakke funk en vette jazzy pop-grooves? 
Dan zit je goed bij Imagine! Dit is een enthousiaste tienkoppige 
soul- en funkbank uit alle windstreken van Groot-Amsterdam. Met 
de geweldige stemmen van de drie zangeressen, dikke grooves en 
diepe sounds van de vijf man sterke ritmesectie én de krachtige soul-
partijen van de twee blazers beleef je ieder show zoals ie bedoeld is: 
energiek, dansbaar, intens en enthousiast. Met een show barstensvol 
energie bouwt Imagine graag een feestje, samen met het publiek!
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