Persbericht 15.08.2019

Nieuw in de stad:
Onze Ambassade Festival
Festival: 07.09.2019 van 19:00 tot 02:00 uur en 08.09.2019 van 12:00 tot 19:00 uur
Locatie: West Museumkwartier, voormalige Amerikaanse ambassade, Lange Voorhout 102, Den Haag
Volledige programma: www.westdenhaag.nl/exhibitions/19_09_Uitfestival
West introduceert met trots de eerste editie van het Onze Ambassade Festival met een rijk gevuld
programma vol muziek, performances, exposities, workshops en debatten. In het kader van het UIT
Festival Den Haag presenteren we een gevarieerde mix van zowel Haagse als internationale
artiesten die gedurende twee dagen zullen optreden in de vml. Amerikaanse ambassade. Met de
nominatie voor de AICA Oorkonde 2019 – als instelling ‘die een belangrijke bijdrage heeft geleverd
aan de ontwikkeling en het zichtbaar maken van hedendaagse kunst en het denken daarover in
Nederland’ – zullen we het nieuwe culturele seizoen op feestelijke wijze openen.
Het UIT Festival is een traditie in de stad en West sluit daarop aan met een eigenzinnig programma,
waarmee we de aandacht willen vestigen op kunstenaars en artiesten uit de ‘counter culture’ en de
bezoekers wil laten kennismaken met de nieuwe invulling van de vml. Amerikaanse ambassade.
Experimenteel, maar vooral ook uitdagend en innovatief. Onze Ambassade brengt verschillende
kunstenaars bijeen en het hele weekend krijgt iedereen de kans om het gebouw te ontdekken door de
tentoonstellingen te bezoeken, deel te nemen aan lezingen, rondleidingen en een debat.
Met optredens van onder meer Knalpot, Stippenlift, Elektrovolt en Bence Meijer presenteren we een breed
spectrum van zachte, vocale en instrumentale passages tot meer experimentele, ruwere en woelige
elektronische acts. Daarbij is niet enkel de Haagse scene vertegenwoordigd, maar komen er ook artiesten
uit het buitenland, zoals Simon Crab/Fritz Catlin uit Londen, Arma Agartha uit Litouwen en Alex & Zahar,
een performance duo uit resp. Athene en Moskou.
Naast de vele optredens is er ook de gelegenheid om aan te sluiten bij een rondleiding door het
architectonisch in het oog springende gebouw in het hartje van het Museumkwartier. Ontworpen door
Bauhaus architect Marcel Breuer en decennialang de huisvesting van de Amerikaanse ambassade, zijn de
deuren van dit gebouw vandaag gratis toegankelijk voor elk publiek. Rondleidingen worden afgewisseld
met oa. lezingen over Spinoza en een afsluitend debat over de toekomst van het gebouw. Dit weekend is
tevens de laatste kans om de expositie The Vault van Korpys / Löffler te bezoeken, een eigenwijze en zeer
toepasselijke verzameling van films, foto’s en lichtbeelden die naadloos aansluiten bij de symboliek van het
gebouw. Met een ietwat obscure en geheimzinnige invalshoek neemt het Duitse kunstenaarsduo ons mee
door de rigide wereld van de bureaucratie en haar instituties. Daarnaast kan men in het Alphabetum, de
unieke bibliotheekruimte, de tentoonstelling From Typography to Grammatography verkennen. Deze
verzameling toont de vormende en formele aspecten van letters, schrift en taal en nodigt de bezoeker uit
om zich daarin te verdiepen.
Deelnemende artiesten en performers: Bence Meijer, Alex & Zahar, Avé Eva 369, Stippenlift, Renée van
Trier, Shitcluster, Knalpot, Simon Crab/Fritz Catlin, Elektrovolt, Flowers/Ghosts&Echoes, Radboud Mens,
Piyojo, Able Noise, Arma Agartha, Pia Louwerens, Esther Didden, Tehching Hsieh en Korpys / Löffler.
Ook kunstenaars en studio’s in het gebouw zullen op zondag 8 september de deuren openen voor het
publiek en verwelkomen iedereen voor een reeks workshops en concerten. Kom kennismaken met
Alexandra Arshanskaya, Jantien Salomons, Laurens van Luin en Guy Livingston.
Met dit uitgebreide aanbod willen we de diversiteit van de hedendaagse kunst tonen en tegelijkertijd het
brede publiek laten kennismaken met wat er leeft in Onze Ambassade.
Voor meer informatie contact: MJ Sondeijker: marie-jose@westdenhaag.nl of (0)70.3925359
De voormalige Amerikaanse ambassade ‘Onze Ambassade’ wordt tijdelijk beheerd door ANNA Vastgoed & Cultuur en kunstinstituut
West Den Haag. Het programma van West wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag en het Ministerie van OCW.
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