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Amsterdam, 17 mei 2018

Amsterdam Fringe Festival
theater // dans // performance art // experiment // kleinkunst
Amsterdam Fringe, het eigenzinnige podiumkunstenfestival dat graag en vaak buiten de
lijntjes kleurt, maakt zich op voor de 13e editie van 6 t/m 16 september 2018. Het
programma belooft dit jaar weer een intrigerende mix te worden van cyborgs, een dode
octopus, narcistische zondaars, vrouwen over kroeshaar, een loverboy met spijt, linkse
bubbelaars en genderfluïde paaldansers.
Fringe zoekt de edge op, gaat voor de troepen uit en van het gebaande pad af, daagt uit,
stort zich vol overgave in het experiment, het diepe en het onbekende. Fringe is een ode
aan de theatrale gekte, de onafhankelijke geest en een brutaal pleidooi voor artistieke
vrijheid.
Fringe zet zich in voor de rafelranden van het theaterveld en de stad. Want een stad zonder
rafelrand is geen stad. In de rafelranden beginnen trends en vernieuwingen. Daar ontstaan
de briljante ideeën en kun je als artiest experimenteren en innoveren. Gedurende elf
dagen is Fringe een vrijplaats voor 75 voorstellingen van veelal jonge makers, te zien op
meer dan 30 locaties verspreid over de stad. De voorstellingen zijn te zien in de kleinere
zalen van reguliere theaters en op onverwachte plekken, zoals in een nachtclub, op een dak
en in een oud schoolgebouw.
Kortom, Fringe is een dikke omhelzing van het experiment in de ware zin des woords:
eentje waarvan de uitkomst je nog ècht verrassen kan. Is het niet door een spannende
voorstelling, dan is het wel door een onconventionele theaterlocatie of een onalledaags
genre.
Fringe Buurtsuper (randprogramma)
De Fringe Buurtsuper, het gratis pop-up festival van Amsterdam Fringe, strijkt op 8
september neer bij het Bijlmer Parktheater. Hier laat je je verrassen door te gekke en
inspirerende optredens van jonge theatermakers en artiesten uit Zuidoost of kom je alvast
voorproeven van de voorstellingen die tijdens Fringe Festival te zien zijn.
Fringe Vrije Uitloop
Op de Uitmarkt organiseert Fringe ook dit jaar weer podium de Vrije Uitloop op het
Marineterrein. Op 25 en 26 augustus komt een keur aan talent hier zijn kunsten vertonen
en zie je korte sneak previews van voorstellingen die vanaf 6 september te zien zijn op
Fringe. Gratis toegankelijk.
Praktisch
De kaartverkoop start op 20 juli 2018 op www.amsterdamfringefestival.nl. Er zijn vanaf dan
naast de reguliere tickets (tussen de €7,50 en €13,50) ook passe-partouts te koop voor het
gehele festivalprogramma. Het festivalhart bevindt zich net als vorig jaar bij Vlaams
Cultureel Centrum De Brakke Grond in Amsterdam.
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Open Inschrijving
Het Amsterdam Fringe Festival werkt met een open inschrijving. Hierdoor ontstaat er een
programma met een grote verscheidenheid in genre, achtergrond en herkomst. Een
dwarsdoorsnede van het podiumkunstenlandschap and beyond, in het bijzonder van de
fringes, de rafelranden van het veld. Alle makers die (nog) geen vaste plek hebben op de
geijkte podia - jong talent, uitvinders, niche-virtuozen, hybriders, out-of-the-boxers,
wildcards en al dan niet bewust artistiek thuislozen - worden van harte welkom geheten
op dit festival. Zo maakt de Fringe de grote diversiteit en de vernieuwingsdrift in de marge
van het gevestigde theater uit Nederland, Vlaanderen en het internationale veld zichtbaar.
Fringe ondersteunt jonge makers
De Fringe stimuleert en ondersteunt talentvolle jonge makers in hun professionele
ontwikkeling. Het festival biedt behalve een podium, ook workshops op het gebied van
publiciteit, financiën en programmering. De beste voorstellingen, gekozen door een
deskundige jury van professionals, gaan in het voorjaar van 2019 met Fringe op tournee
door Nederland.
Overkoepelend
Amsterdam Fringe maakt deel uit van Stichting De Theaterdagen, een in Amsterdam
gevestigde stichting met als voornaamste doel de promotie van het Nederlandse en
Vlaamse theater in binnen- en buitenland. De stichting organiseert elk jaar in de eerste
twee weken van september twee complementaire festivals die nauw met elkaar
samenwerken: het Nederlands Theater Festival en het Amsterdam Fringe Festival.
+++++++++
Via deze link is high-res beeldmateriaal te downloaden van een aantal voorstellingen dat
dit jaar te zien is op Fringe: https://we.tl/7yimWRjQf1 | Fotografie: Annelies Verhelst.
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