Amsterdam Dance Event maakt zich op voor recordeditie
Organisatie verwacht 375.000 bezoekers op 140 van de meest
uiteenlopende locaties tijdens 21ste editie.
Het Amsterdam Dance Event (ADE) heeft het programma
compleet. Van 19 tot en met 23 oktober is de spotlight van de
internationale elektronische muziekindustrie vijf dagen lang
gericht op Amsterdam. Met ruim 2.200 artiesten, 450 sprekers en
een recordaantal van 140 participerende locaties is het
Amsterdam Dance Event ’s werelds grootste clubfestival voor
dance muziek en belangrijkste zakelijk platform voor de
elektronische muziekindustrie, dat een jaarlijks groeiend aantal
bezoekers trekt. Voor de 21ste editie verwacht de organisatie
375.000 bezoekers, een nieuw record.
Onder andere Armin van Buuren (NL), Erick Morillo (US), Floating Points
(GB), Four Tet (GB), Job Jobse (NL), Martin Solveig (FR), Modeselektor
(DE), Oliver Heldens (NL), Philip Glass (US) en Yellow Claw (NL) zijn
vandaag toegevoegd aan de line-up.
Daarnaast heeft het ADE, een initiatief van Buma, vooraanstaande
sprekers weten te strikken, Onder meer de artiesten Joris Voorn (NL)
Laurie Anderson (US), Philip Glass (US), Nicky Romero (NL) en Rob
Newlan (GB, EMEA director Facebook Creative Shop) plus Matthew Ogle
(GB, creator Discover Weekly Spotify) zullen hun werk toelichten.
In een eerder stadium maakte de organisatie bekend dat Steve Bartels
(US, CEO van het Def Jam label), Molly Neuman (US, Head of Music
Kickstarter) en producer Hudson Mohawke (GB) hun opwachting maken
op de conferentie, die in totaal 450 sprekers op acht verschillende locaties
verwelkomt.
De nachtprogrammering, ADE Festival, biedt met ruim 2.200 acts en
artiesten, verspreid over vijf avonden en nachten in bijna 100 van de
meest uiteenlopende locaties, de grootste concentratie van dance
artiesten en live acts ter wereld.
Naast het omvangrijke nachtprogramma en de verschillende
conferentieonderdelen biedt ADE Playground een uitgebreid cultureel
verdiepingsprogramma met daarin een breed scala aan kunstexposities,
filmvertoningen, lezingen en workshops op meer dan 40 locaties verspreid
over de stad.
Eigen route door de wereld van dance
Het creëren staat tijdens ADE centraal: vrijwel alle studio’s in en rondom
Amsterdam zijn volgeboekt voor het maken van nieuwe tracks; er wordt
live elektronische muziek gemaakt tijdens ADE LIVE; nieuwe technologie
gepresenteerd en bedacht; en nieuwe collaboraties gesmeed die het
muzieklandschap van 2017 en verder bepalen.

Door het omvangrijke programma kan iedere bezoeker een eigen route
door de wereld van de dance bepalen, van de stadscamping en de
educatie van studenten tijdens ADE University op de NDSM-werf via het
Rembrandthuis naar de Amsterdam ArenA tot het Bijbels Museum.
Sinds de eerste editie van 1996 is het Het Amsterdam Dance Event
uitgegroeid tot het toonaangevende zakelijke platform voor de
internationale dance scene. Het is dé plek bij uitstek om de laatste
ontwikkelingen te spotten: van de allernieuwste muzikale trends en
opkomende talenten tot het meest recente werk van de pioniers en
supersterren.
Onder de optredende artiesten bevinden zich (op alfabetische volgorde):
Adam Beyer (SE), Afrojack (NL), Anja Schneider (DE), Antal (NL), Armin
van Buuren (NL), Axwell Λ Ingrosso (SE), Baris K (TR), BEA1991 (NL),
Boddika (GB), Breach (GB), Craig David (GB), Danny Daze (US), Dash
Berlin (NL), De Sluwe Vos (NL), Dekmantel Soundsystem (NL), Dimitri
from Paris (FR), Dimitri Vegas & Like Mike (BE), Dixon (DE), DJ Stingray
313 (US), DVBBS (CA), Eats Everything (GB), Erick Morillo (US), Floating
Points (GB), Four Tet (GB), George FitzGerald (GB), Gilles Peterson (GB),
Guti (AR), Guy J (IL), Guy Mantzur (IL), Hardwell (NL), Harvey McKay
(GB), Heidi (CA), HVOB (DE), I-F (NL), Jackmaster (GB), Jameszoo (NL),
Jeff Mills (US), Job Jobse (NL), Joost van Bellen (NL), Joris Voorn (NL),
Josh Butler (GB), Kölsch (DK), Laurie Anderson (US), Lee Burridge (GB),
Lefto (BE), Legowelt (NL), Lunice (CA), Marcel Vogel (NL), Martin Garrix
(NL), Martin Solveig (FR), Matthew Dear (US), Matthew Herbert (GB),
Maya Jane Coles (GB), Modeselektor (DE), Moodymann (US), Nick Curly
(DE), Noir (DK), Oliver Heldens (NL), Philip Glass (US), Radio Slave (GB),
Redshape (DE), Richie Hawtin (CA), Sam Feldt (NL), Seth Troxler (US),
Showtek (NL), Sidney Samson (NL), Skepta (GB), Stefano Noferini (IT),
Sven Väth (DE), Subp Yao (NL), Tale of Us (IT), Teebs (US), The Hacker
(FR), Tiësto (NL), Tiga (CA), Todd Terry (US), Tom Swoon (PL), Tom
Trago (NL), Valentino Khan (US), Vic Crezee (NL), Voices From The Lake
(IT), W&W (NL), Wiwek (NL), Yellow Claw (NL) en Young Marco (NL).
Voor meer informatie over ADE: www.a-d-e.nl
Het Amsterdam Dance Event wordt georganiseerd door Stichting Amsterdam
Dance Event, een initiatief van Buma. Official Partner ADE: KPN

