- PERSBERICHT Amsterdam Fringe Festival organiseert een synchroonzwemact in ‘t IJ op de Uitmarkt
Amsterdam Fringe Festival verzorgt op zaterdag 26 augustus tijdens de Uitmarkt voor een
fantastische synchroonzwemact door zwemmers van zwemvereniging De Dolfijn. Om 17:00 uur
vertrekt er een feestelijke parade vanaf het podium de Vrije Uitloop (Marineterrein) naar het water
waar het spektakel begint om 17:15 uur. Het dweilorkest De Neuteblazers zal de parade muzikaal
begeleiden.
VRIJE UITLOOP
Ook dit jaar organiseert Amsterdam Fringe Festival weer de Vrije Uitloop op de Uitmarkt. Dit terrein
bestaat dit jaar uit drie podia: het hoofdpodium, caravan ‘De Legbatterij’ en de pink-catwalk. Hier
krijgen jonge artiesten de kans om hun kunsten te showen. Ook zijn er sneak previews;
theatermakers komen een tipje van de sluier oplichten van de voorstelling die zij spelen tijdens
Amsterdam Fringe Festival (7-17 september 2017).
HOOFDPODIUM
Het programma op het hoofdpodium is een mix tussen theateracts, zoals de acrobatische
theatershow van Rake Klappen en bands zoals reggae-rockband I’m With Stupid. Bezoekers kunnen
op een van de zitzakken op het terrein plaatsnemen en genieten van de voorstellingen.
CARAVAN DE LEGBATTERIJ
In De Legbatterij, het kleinste podium van de Uitmarkt, wordt het publiek uitgenodigd voor een
exclusief en intiem optreden. Maximaal vier personen per keer kunnen in een intieme setting
luisteren naar singer-songwriters, poëzie, storytelling en auteurs die voorlezen uit eigen werk.
PINK-CATWALK
De pink-catwalk en de daarbij horende make-over-tent bieden bezoekers de kans om de ware
paradijsvogel in henzelf te ontdekken. Een team van stylisten staat klaar om mensen te
transformeren met de kleding van Vintage per Kilo. Daarna mag hij of zij haar nieuwe outfit showen
op de roze catwalk. Wie wil kan een polaroidfoto laten schieten om dit moment nooit meer te
vergeten. De kledingstukken van Vintage per Kilo zijn allemaal te koop.
AMSTERDAM FRINGE FESTIVAL
Amsterdam Fringe Festival (7017 sept) toont dit jaar voor de twaalfde keer theater, dans, muziek en
performance van jong en ongetemd talent op meer dan 30 bijzondere locaties (van meubelzaak tot
rondvaartboot en van galerie tot kleine theaterzalen) in Amsterdam. Fringe is een platform en
vrijplaats voor eigenzinnige makers. Ze nodigen je uit om mee te gaan op Fringe-avontuur langs de
rafelranden van het theater en de stad. Bekijk het volledige Fringe-programma in Amsterdam Fringe
Festival 2017 programmaboek.
- EINDE PERSBERICHT Noot voor de redactie:
Beeldmateriaal van de Vrije Uitloop 2016 vindt u hier: https://we.tl/K6omAazb6t
Wilt u een recensie schrijven of een interview met één van de artiesten? Neem dan contact op met:
Yanís Moreira
Coördinator Vrije Uitloop Marketing & PR
+31 (0)6 11439828

