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The Pakhuis de Zwijger community consists of: 
650 events + 400 during WeMakeThe.City, 90.000 visitors, 85.000 livestream views,  

17.500 Podcast listeners, 150 partner-organisations, 65.000 followers on social media
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Magazine

Programmareeksen

Ruimte! Ruimte! Ruimte! 

Maak plaats voor het

klimaat! #1

Wat gaat klimaatverandering de komende
100 jaar voor ons land betekenen en hoe
vangen we dat op?

PAY AS YOU LIKE
ONLINE VIA LIVECAST

© Cris Toala Olivares

We weten dat het klimaat aan het veranderen is

en we weten dat het daarom warmer, natter én

droger wordt. Maar we weten niet wanneer of

waar het hoe warm wordt of hoeveel regen er op

een specifieke dag gaat vallen. Toch kunnen we

ondanks deze onzekerheid anticiperen op de

meest voor de hand liggende scenario's. Kunnen

we door meer ruimte voor de natuur de grootste

klappen opvangen? Wat gaat dit betekenen voor

de landbouw, voor de woningbouwopgave en de

bereikbaarheid van ons land? Tijdens twee

afleveringen van Ruimte! Ruimte! Ruimte!

duiken we in de wereld van de

omgevingsplanning en het anticiperen op

klimaatverandering. Wat kunnen we verwachten

van deze verandering en hoe ziet Nederland er

straks uit? Volgende week kijken we naar de

gevolgen voor onze directe leefomgeving en wat

we nu al kunnen doen. Deze week beginnen we

met het jaar 2120, hoe ziet Nederland er over

honderd jaar uit?

LIVECAST

In verband met de aanbevelingen door het

RIVM betre!ende het coronavirus, zendt

Pakhuis de Zwijger nu dagelijks online

programma's uit waarbij je live en gratis kunt

meekijken via de LIVECAST of zelfs mee kunt

praten via de Zoom webinar. Reserveer snel en

kijk/praat mee via de onderstaande gele

buttons.

Met in dit programma onder anderen

Sacha Stolp

Regisseur
Toekomstbestendige Assets
V&OR Gemeente Amsterdam

Tijn Croon

Adviseur bij Springco Urban
Analytics

Kenneth Heijns

Managing Director at AMS
Institute

Lees meer

Nederland in 2120

Zo groen kan Nederland zijn over

honderd jaar.

Maak plaats voor het

klimaat! #2

Wat gaat klimaatverandering

betekenen en hoe gaat dit onze

steden veranderen?

DIT PROGRAMMA IS ONTWIKKELD DOOR

Servaz van Berkum
Programmamaker

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit

programma? Bekijk dan onze veelgestelde vragen

Platform voor creatie en innovatie in de stad.

toggle menu Inloggen

33

! " +

Volg dit programma via de LIVECAST#

Praat mee via Zoom

Bekijk de LIVECAST

! " +

Ruimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons kleine Nederland de strijd

om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor

de één miljoen geplande woningen? Voor

klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame

energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire

industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden,

voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en

voor spelende kinderen? Hoe houden we onze

leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan

heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de

programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op

zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en

land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe

ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse

ruimte.

$

Podcast
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New Metropolis

Nieuw Amsterdam Raad
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20 NOVEMBER
Kijk terug: Emerging Stories

20 NOVEMBER
Circulaire business in regio

Amsterdam krijgt met nieuwe ...

19 NOVEMBER
Podcast #87: James Veenho!

13 NOVEMBER
Kijk terug: EduCAUTION

Design Digger Live

FemCity

New Democracy

Nieuw-West van Morgen

Joods in Nederland

It's All Graphic
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Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam

Routebeschrijving

Tel. 020 - 624 63 80

E-mail info@dezwijger.nl

Ma t/m Vr 08:30 - 23:00

Openingstijden Café

Het café-restaurant is

vanwege COVID-19 gesloten.

Tafel reserveren?

Tel. 020 - 788 44 33

Blijf op de hoogte
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% Instagram

& LinkedIn

' Nieuwsbrief

YouTube

Salto TV
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Uncovering Creatives 

Let the beat go on

De talkshow met creatieve frontrunners.
Deze keer met o.a. DJ WaxFiend

PAY AS YOU LIKE
ONLINE VIA LIVECAST

Tijdens Uncovering Creatives coveren we de

verhalen van creatieve frontrunners. Onder

leiding van onze moderator Jennifer Muntslag

gaan we met onze gasten een uur lang in

gesprek over makerschap, ondernemerschap,

(creatieve) identiteit, en maatschappelijke

thema’s.

Met in dit programma onder anderen

Wesley Texel aka DJ

WaxFiend

DJ, producer & oprichter van
Jamrock en Encore

DJ WaxFiend, ofwel Wesley Texel, behoort tot de top

van Nederlandse HipHop / Dancehall DJ’s.  Wat ooit

begon als een hobby van een HipHop-fanaat die

vroeger eigen mixtapes maakte van radioshows,

groeide uit tot een carrière die hem tot internationale

podia schopte. WaxFiend heeft mogen draaien op

grote festivals zoals Dancevalley en Lowlands, werkte

mee aan events voor bijvoorbeeld Nike, en

produceerde prijswinnende mixtapes met artiesten

zoals Kempi, Ronnie Flex en The Opposites. Zijn eerste

liefde was HipHop en toen hij de roots van dit genre

ging onderzoeken groeide de interesse in Soul, R&B,

en House en werd hij verliefd op Reggae en Dancehall.

Zijn eigen event Jamrock groeide in 15 jaar uit tot

Europa’s grootste Dancehall/Reggae feest, en gaf

daarmee ruimte aan een subcultuur om te groeien,

zich te ontwikkelen én nieuw talent voort te brengen.

Als mede-oprichter van Encore is hij ook

verantwoordelijk voor de grootste wekelijkse

clubnacht in Amsterdam. De nacht ligt nu stil, de

concerten en gigs on hold. Toch zit hij niet stil. Mis je

de dansvloer? Tune in op WaxFiend’s

maandelijkse Operator radioshow of luister naar een

van zijn WaxTrax playlists!

Lees meer

Makkinga Meets DJ

WaxFiend

NPO Radio2 - In Makkinga Meets

ontvangt Andrew wekelijks

interessante gasten uit de

culturele sector. Aan de hand van

hun favoriete muziek aan ze in

gesprek. Deze keer is DJ

Waxfiend te gast. >>

DIT PROGRAMMA IS ONTWIKKELD DOOR

Dymphie Braun
Programmamaker Creatieve Industrie

DE MODERATOR VAN DIT PROGRAMMA IS

Jörgen Tjon A Fong
Moderator & producent, regisseur en
oprichter Urban Myth

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit

programma? Bekijk dan onze veelgestelde vragen

Platform voor creatie en innovatie in de stad.

Jamrock Festival 2019
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Uncovering Creatives

Film, muziek, design, beeldende kunst, fotografie,

mode en theater; in alle uithoeken van onze stad

bruist het van de creatieve makers. Wie zijn de makers

van nu die indruk maken? De frontrunners die hun

stempel drukken op de creatieve scene van

Amsterdam en omstreken? Tijdens de talkshow

Uncovering Creatives nodigen we creatives uit om hun

werk, ervaringen en kennis met ons te delen en wordt

er aan tafel gepraat over (creatieve) identiteit,

ondernemerschap, en maatschappelijke thema’s.

$

Podcast

WeMakeThe.City

New Metropolis

Nieuw Amsterdam Raad

Magazine $

20 NOVEMBER
Kijk terug: Emerging Stories

20 NOVEMBER
Circulaire business in regio

Amsterdam krijgt met nieuwe ...

19 NOVEMBER
Podcast #87: James Veenho!

13 NOVEMBER
Kijk terug: EduCAUTION

Design Digger Live

FemCity

New Democracy

Nieuw-West van Morgen

Joods in Nederland

It's All Graphic

Alle programmareeksen $

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam

Routebeschrijving

Tel. 020 - 624 63 80

E-mail info@dezwijger.nl

Ma t/m Vr 08:30 - 23:00

Openingstijden Café

Het café-restaurant is

vanwege COVID-19 gesloten.

Tafel reserveren?

Tel. 020 - 788 44 33

Blijf op de hoogte

! Facebook

" Twitter

% Instagram

& LinkedIn

' Nieuwsbrief

YouTube

Salto TV

TXTRadio

(

Reserveer

24-11-2020 14:21
Pagina 1 van 1

WO 2 DEC, 18.30

Magazine

Programmareeksen

IDFA documentaire + nagesprek

Before the Dying of the
Light
Deze fonkelende collage vol posters,

tijdschriftcovers, archiefbeelden, jazz en

cartoons neemt je mee naar de

kunstzinnige Marokkaanse scene uit de

jaren zeventig. Een tijd vol opwinding over

de toekomst, uitgedoofd door repressie.

PAY AS YOU LIKE
IDFA

© Still uit ‘Before the Dying of the Light’

Deze fonkelende collage vol posters,

tijdschriftcovers, archiefbeelden, jazz en

cartoons neemt je mee naar de kunstzinnige

Marokkaanse scene uit de jaren zeventig, gezien

vanuit het perspectief van de kunstenaars en

acteurs zelf. Velen van hen zouden in de

gevangenis belanden of spoorloos verdwijnen.

Spil is een Marokkaanse onafhankelijke film uit

1974, About Some Meaningless Events van Mostafa

Derkaoui, waarin een groep jonge filmmakers

onderzoekt welke rol de nieuwe Marokkaanse cinema

in de samenleving zou moeten spelen. De

tegencultuur ontstond vanuit de (marxistische)

studentenbewegingen, die cinema zagen als een

“instrument voor sensibilisatie” en zelfontdekking. Na

één publieke vertoning werd About Some Meaningless

Events gecensureerd door de minister. De negatieven

van de verloren gewaande film zijn teruggevonden in

Spanje en recent gerestaureerd.

Before the Dying of the Light, opgedragen aan alle

slachto!ers van censuur en onderdrukking, roept met

de wild gemonteerde fragmenten een tijd op vol

opwinding over de toekomst, uitgedoofd door de

repressieve jaren onder koning Hassan II. Door de

beelden nu opnieuw te laten zien, laait het vuur weer

even op.

Met in dit nagesprek onder anderen

Myriam Sahraoui
Cultureel en sociaal

ondernemer, mede oprichter

Adelheid+Zina

Wat kunnen jonge makers in Nieuw-West leren van

deze documentaire?

Kijken kan helemaal gratis, dus dat is
een mooie cadeautje voor de buurt.
Meld je hier aan via onze
programmapagina om een code te
ontvangen voor een vrijkaart voor
deze documentaire. Er is een
maximum aantal gratis kaarten per
documentaire, dus wees op tijd. Ben je
te laat? Dan kun je alsnog een kaartje
kopen via deze link.

IN SAMENWERKING MET

 

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit

programma? Bekijk dan onze veelgestelde vragen

Platform voor creatie en innovatie in de stad.
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FemCity 

My body, my choice
Een interactieve talkshow over het
feminisme van nu.

PAY AS YOU LIKE
ONLINE VIA LIVECAST

Illustratie door ©Weronika Marianna.

Na de feministische golven van de 20e eeuw, is

sinds een paar jaar een nieuwe generatie

feministen opgestaan. Dit nieuwe feminisme is

jong, activistisch en enorm divers. Ook slaat het

bruggen naar de anti-racisme beweging en

klimaatactivisme, heeft het intersectionaliteit

tot hoogste goed omarmt en laat het

traditionele gendernormen vervagen. De derde

editie van de FemCity talkshows staat in het

teken van vrouwenrechten. Hoe zit het met

keuzevrijheid, autonomie en onderlinge

solidariteit? Wat betekenen de recente

ontwikkelingen in Polen rondom

abortusrechten? Waarom lijkt het alsof trans- en

homofobie op straat in Amsterdam toeneemt?

En wat betekent de casus van Julian Andeweg

voor het waarborgen van de veiligheid van

vrouwen en bescherming tegen (seksueel)

geweld en intimidatie?

LIVECAST

In verband met de aanbevelingen door het

RIVM betre!ende het coronavirus, zendt

Pakhuis de Zwijger nu dagelijks online

programma's uit waarbij je live en gratis kunt

meekijken via de LIVECAST of zelfs mee kunt

praten via de Zoom webinar. Reserveer snel en

kijk/praat mee via de onderstaande gele

buttons.

Met in dit programma onder anderen

Weronika Marianna
Polish illustrator, visual artist
and feminist

Tessel ten Zweege
Writer, journalist and founder
of Pisswife collective and zine

Lara Aerts
Freelance journalist en
filmmaker
'Meisjesjongensmix'

Meer informatie over het programma en de sprekers

volgt binnenkort!

Animatie door Weronika Marianna.

De FemCity talkshows zijn informele – voor nu online

– gespreksavonden in Pakhuis de Zwijger, gratis voor

het publiek te bekijken en gericht op iedereen die op

zoek is naar diepgang en duiding van actualiteiten in

de maatschappij die draaien om feminisme en

gendergelijkheid. Daarbij is de talkshow een platform

voor vrxowen met belangrijke ideeën, innovatieve

ondernemingen of bijvoorbeeld de release van een

boek, album of platform. We zijn live, dus iedereen kan

vanuit huis vragen stellen aan de aanwezigen of

chatten met andere kijkers. 

Dit seizoen vind je de talkshows ook op

2 september – Feminisme goes intersectioneel; en nu?

Een gesprek over de dagelijkse toepasbaarheid van

intersectionaliteit.

14 oktober – Willen alle Black Female Achievers

opstaan? Een avond in het kader van de Black

Achievement Month.

Lees meer

Hoe een kunstenaar
carriere maakt onder
aanhoudende
beschuldigingen van
aanranding en
verkrachting.
Een Nederlandse kunstenaar

wordt al jaren beschuldigd van

verkrachting, aanranding, geweld

en stalking. Het heeft zijn carrière

niet in de weg gestaan. Zeker vijf

slachto!ers deden aangifte,

justitie is een onderzoek

begonnen. NRC sprak zo’n

tachtig betrokkenen.

Recht op abortus in Polen
nog verder ingeperkt
Op donderdag heeft het

Constitutioneel Hof in Polen

besloten het recht op abortus

nog verder in te perken. De

abortuswetgeving in het

overwegend rooms-katholieke

land was al een van de strengste

in de Europese Unie.

Amsterdam onderzoekt
intolerantie na geweld
tegen homo's
Vanwege recente bedreigingen

en geweld tegen homo’s in Oost,

gaat de gemeente opnieuw in

kaart brengen hoe het gesteld is

met de tolerantie ten opzichte

van minderheden in Amsterdam.

Amsterdam Oost hijst
regenboogvlag uit protest
tegen homohaat
Boven het pand waar het

Amsterdamse Stadsdeel-Oost

zetelt, wappert vanaf nu

permanent de regenboogvlag.

Het stadsdeel kreeg dit jaar

meerdere keren te maken met

homogerelateerd geweld. Met de

vlag wil de gemeente solidariteit

tonen.

DIT GAAT OVER

DIT PROGRAMMA IS ONTWIKKELD DOOR

Julia Muller
Programmamaker New Economy, Femcity en
Inclusieve Stad

DE MODERATOR VAN DIT PROGRAMMA IS

Jennifer Muntslag
JNM the Naked MC: host, MC & (theater)
workshop leader

IN SAMENWERKING MET

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit

programma? Bekijk dan onze veelgestelde vragen

Platform voor creatie en innovatie in de stad.
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Praat mee via Zoom

Bekijk de LIVECAST
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FemCity

FemCity is een plek waar we maatschappijkritische

vraagstukken onder de loep nemen en samen

bewustwording creëren, mensen samenbrengen, en

allianties smeden door middel van meetups, talkshows

en workshops. FemCity biedt een podium aan

iedereen die zich hard maakt voor gelijkwaardigheid

en inclusiviteit. Een feministische platform waar we

ruimte geven aan nieuwe geluiden en nieuw stemmen

om te inspireren en activeren. Aan de hand van de

actualiteit gaan we in op thema’s zoals de gender pay

gap, (straat)intimidatie, de ‘pink tax’, de vrouwelijke

anatomie, en politieke vraagstukken. In onze

dependances NewMetropolis Nieuw-West en

NewMetropolis Zuidoost bouwen we intussen aan een

(vrouwen)netwerk op buurtniveau. Wil je samen met

ons een avond of meetup organiseren? Neem dan

contact op met een van de betrokken

programmamakers.
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