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Inleiding  

 
Op het gebied van activiteiten was 2018 een wat rustiger jaar voor Stichting 
KunstenDialoog. Des te meer aandacht ging uit naar het ontwikkelen van nieuwe 
plannen, die in 2019 van start gaan. Wel organiseerden we in 2018 tien keer een 
Culturele Zondag in de Hallen Amsterdam, telkens met een ander thema. Hierna 
volgt een verslag van de diverse activiteiten die tijdens deze evenementen te 
beleven waren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culturele Zondag in de Hallen Amsterdam 
In 2018 stond in navolging van eerdere edities in 2016-17 een vol programma klaar 
voor de Culturele Zondag in de Hallen Amsterdam. Dit jaar elke tweede zondag van 
de maand, om de continuïteit voor organisatie en publiek helder te houden. Het zijn 
laagdrempelige middagen rond diverse thema’s, waar elke bezoeker die De Hallen 
binnenwandelt in aanraking komt met verschillende kunstvormen. Niet enkel als 
toeschouwer, maar ook als deelnemer aan de interactieve activiteiten.  

 
Zowel amateur- als professionele gezelschappen – van Het Nationale Ballet tot de 
muziekschool om de hoek – kunnen in De Hallen Amsterdam presenteren wat zij 
hebben gemaakt of waar zij mee bezig zijn. Elke Culturele Zondag is een combinatie 
van verschillende programmaonderdelen: optredens, workshops of proeflessen en 
een markt. De primaire locatie is de Passage van de Hallen Amsterdam. 
Aanvullende ruimtes voor workshops of kleine optredens zijn galerie Beeldend 
Gesproken, Belcampo Loft en de Kleine Passage. 

Optreden in de Kleine Passage tijdens de Culturele Zondag: Opera, 8 april 2018 



 

 

De Culturele Zondag heeft verschillende doelen voor publiek en performers. 
Toevallige voorbijgangers in aanraking laten komen met iets dat ze nog niet kennen, 
amateurs een podium bieden, professionals een podium bieden voor een divers 
publiek (dat hen nog niet kent) en winkeliers en organisaties een nieuwe, 
inspirerende plek bieden om hun producten aan de man te brengen. Tot slot draagt 
het evenement bij aan de levendigheid in de Passage.  

Dit project werd ondersteund door stichting TROM, Gemeente Amsterdam Stadsdeel 

West en Stadsherstel. 

Programmering 
De programmering is altijd een mix van amateurs en professionals en alles 
daartussenin en bestaat uit optredens, interviews, proeflessen en workshops. 

Zondag 11 februari – Dans 
Optredens van zowel professionele als amateurdansers op verschillende plekken in 
de Hallen Amsterdam: o.a. op een podium in de Passage, de trap, het balkon, 
waardoor het publiek ook op een nieuwe manier naar de ruimte kan kijken. Voor de 
interactie met het publiek zijn er proeflessen en een markt. Leuk voor jong en oud. 
Partners: Nationale Ballet, diverse dansscholen uit Amsterdam (West). We trapten 
het jaar af met een goed bezochte editie. 

Zondag 11 maart – Midden-Oosterse muziek 
Muziek uit het Midden-Oosten, een breed thema 
met uiteenlopende mogelijkheden. Ruimte voor 
optredens, workshops en een markt en Midden-
Oosters thema. In samenwerking met Marmoucha 
en met optredens van Aisa Lafour, Avishai 

Darash, Karima El Filali en Wasim Arslan.  

Zondag 8 april – Opera 
Een spannend nieuw onderwerp om aan te 
pakken, iets dat goed past in de ruimte. Met 
optredens van leden van het amateurkoor van De 
Nationale Opera en de jongeren afdeling i.c.m. 
workshops (voor kinderen) wordt ingezet op 
talentontwikkeling en educatie. Partners: De 
Nationale Opera. Met optredens van solisten van 
DNO, een workshop voor amateurs en 
meezingsessie voor het publiek o.l.v. Maurits 
Draijer, en diverse studenten Operazang. 

Zondag 13 mei – Kamermuziek 
Ensembles en solisten brengen hun muziek ten 
gehore in De Hallen Amsterdam. Opening door 
Haydn op Zondag, optredens door de Jonge 

Strijkers, Harpsoon, Tulip Duo en anderen. 

Zondag 10 juni – Cultuur voor kinderen 
Een markt, workshops en optredens voor kinderen van basisschoolleeftijd. Na een 
proefles meteen inschrijven voor na de zomervakantie! Aanwezig o.a. Poppentheater 
Mahna Mahna, Nationaal Jeugd Musical Theater, Dadodans, Jeugdtheaterhuis 
Amsterdam, Roos Dansverhalen, Het Muziekpakhuis. Goed als de deelnemers eerst 
een korte presentatie geven, waarna de workshop wordt aangeboden, dan stappen 
de kinderen gauw in. Goed te bereiken doelgroep, veel ouders en kinderen 
aanwezig. 

Optreden tijdens de Culturele Zondag: 
Kamermuziek, 13 mei 2018.  



 

 

Zondag 8 juli – Beeldende kunst 
SummerArt, georganiseerd door Galerie Beeldend Gesproken. Pop-up 
tentoonstellingen, verkoop en in gesprek met kunstenaars in de Passage. 

Zondag 12 augustus – zomerstop 

Zondag 9 september – Bluegrass  
Een eerste editie van de Bluegrassdag, georganiseerd in samenwerking met online 
platform Bluegrass&Strings. Verschillende stromingen beklommen het podium, er 
werd gejammed en op de markt werden typische producten aangeboden, van vinyl 
tot baardolie en cowboylaarzen. Specifieke doelgroep bereikt door samenwerking 
met platform Bleugrass&Strings. 

Zondag 14 oktober – Literatuur  
In samenwerking met OBA en Versal Journal een middag vol literair vermaak. 
Interviews met auteurs Anton Dautzenberg en Nowelle Barnhoorn en optredens van 
Belleville Trio (jazz en poezie), voordrachten door Bart Top en een open mic gehost 
door American Book Centre. Verschillende boekwinkels en tijdschriften 
vertegenwoordigd op de markt. Vanwege het uitzonderlijk mooie weer deze dag (20+ 
graden in oktober!) minder bezoekers dan verwacht, maar ook ondervonden we 
ditmaal eens te meer de behoefte aan een sterke podium programmering. 

Zondag 11 november – Festival Vocaal  
Programmering door VoxNL. Er traden verschillende koren en ensembles op in de 
Passage, Beeldend Gesproken en de Kleine Passage. Ook werd een workshop 
Song Circle aangeboden. Optredens door Overkanto, Grof Volkoorn’, Though & 
Tender en anderen.  

Zondag 9 december – Flamenco 
Een dag die ruimte biedt aan flamenco dans en muziek en een markt. Optredens 
door El Periquin, Ofer Ronen, Pastora Flamenco en leerlingen van Pastora 
Flamenco en Studio Porcelijn. Partner: Flamenco Biënnale. Specifieke doelgroep 
van Flamenco liefhebbers en spectaculaire optredens om naar te blijven kijken, een 
goed bezochte en mooie dag om het jaar mee af te sluiten. 

 



 

 

 

Denksport en dansworkshop tijdens de Culturele Zondag: cultuur voor kinderen, 10 juni 2018.  


