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Programma (onder voorbehoud)

Vrijdag 25 juni 2021 | 17.00-23.00 hrs. 

• Ontvangst en introductie over Amsterdam Art en de hedendaagse Amsterdamse
  kunstscène met biertje & snack bij één van de locaties

• Een gallery-tour op de fiets, met tourgids, langs drie geselecteerde galeries van Amsterdam
  Art

• Interactieve Curator of Artist Talk met Q&A bij één van de locaties met een (Young)
  Professional uit de kunstwereld

• Netwerkmoment en borrel (eerste twee drankjes zijn inbegrepen, daarna is de bar open)

Partners voor de Young Professionals Night
Nxt Museum, Project Space on the Inside, ISO, Oedipus, Hotel Arena, Hotel De Hallen, Capital C 
en de deelnemende hedendaagse kunstgaleries en projectspaces van Amsterdam Art.



 

 

Amsterdam Art Week  
17 - 27 juni 2021 

 
Met veel genoegen maakt Amsterdam Art bekend dat het jaarlijkse Amsterdam Art Weekend 
eenmalig wordt verplaatst naar juni en wordt uitgebreid naar een Art Week. In 2021 vindt 
de Amsterdam Art Week samen met de Rijksakademie OPEN plaats van 17 - 27 juni. Met het oog 
op de huidige corona maatregelen zorgt de verlenging naar een week ervoor dat we, samen met 
de galeries, musea, residencies en projectspaces, meer tijd en ruimte hebben voor op maat 
gemaakte programma's, ook op kleinere schaal. Zo kunnen we op een veilige manier genieten van 
alles wat de Amsterdamse hedendaagse kunstscene te bieden heeft. 
 
Amsterdam Art zet zich vol enthousiasme in om de positie van Amsterdam als toonaangevend 
centrum voor hedendaagse kunst te versterken. Met onze activiteiten verbinden wij steeds weer 
nieuwe publieken aan hedendaagse kunst. De Young Professionals zijn voor ons een belangrijke 
doelgroep om te ontvangen tijdens de Amsterdam Art Week. Tijdens de Young Professionals Night 
willen we deze doelgroep door middel van een inhoudelijk programma maar ook laagdrempelig en 
kennis laten maken met de Amsterdamse kunstwereld. Daarnaast biedt de Young Professionals 
Night de mogelijkheid om andere Young Professionals met een interesse in kunst en cultuur te 
ontmoeten en zo hun netwerk uit te breiden.  
 
Voor de invulling van het programma zijn we in contact met onze museumpartners, sponsoren en 
natuurlijk de galeries die zijn verbonden aan Amsterdam Art. We hopen dat de Young 
Professionals enthousiast zijn om op hun fiets te springen en de hedendaagse Amsterdamse 
kunstwereld te verkennen. Voor de mensen zonder fiets hebben we A-Bike die onder vermelding 
van de Young Professionals avond 25% korting geeft op fietsverhuur op hun drie locaties in 
Amsterdam. 
 
______________________________________________________________________________ 
Deelnemende galeries: AKINCI | Amsterdam Art Gallery | andriesse~eyck galerie | Annet Gelink Gallery | 
Bildhalle | BorzoGallery | Ellen de Bruijne PROJECTS | Galerie Bart | Galerie Caroline O’Breen | Galerie 
dudokdegroot  | Galerie Fleur & Wouter | Galerie Fons Welters | Galerie Martin van Zomeren | Galerie 
Onrust | Gallery Vriend van Bavink | Gerhard Hofland | GRIMM (Van Baerlestraat) | GRIMM (Keizersgracht) | 
Josilda de Conceição Gallery | Lumen Travo Gallery | Reflex New Art Gallery | Galerie Ron Mandos | Slewe | 
Stevenson | Stigter Van Doesburg | Tegenboschvanvreden (Bloemgracht) | Tegenboschvanvreden 
(Gieterstraat) | The Merchant House | TORCH | Upstream Gallery | Van Zijll Langhout / Contemporary Art 
 


