Amsterdam Dance Event maakt eerste festival acts
bekend
Calvin Harris (GB), Carl Cox (GB), Danny Tenaglia (US), Laurent Garnier (FR), Loco Dice
(DE), Maceo Plex (US), Paul Oakenfold (GB), Richie Hawtin (CA), Tiësto (NL), Yellow
Claw (NL) en vele anderen
Het festivalprogramma van het Amsterdam Dance Event (ADE), 's werelds
meest toonaangevende evenement voor elektronische muziek, begint vorm te
krijgen met de bekendmaking van de eerste artiesten. Het vijfdaagse
evenement, dat dit jaar van 16 tot en met 20 oktober plaatsvindt, stevent af op
een nieuwe recordeditie met 90 locaties, 400 verschillende evenementen, 2.000
artiesten en naar verwachting ruim 300.000 bezoekers uit de hele wereld.
Een selectie van de bevestigde artiesten:
Adam Beyer (SE), Adana Twins (DE), Aeroplane (BE), Agoria (FR), Alan Fitzpatrick (GB),
Andy C (GB), Anja Schneider (DE), Awanto 3 (NL), BoeBoe (NL), Buraka Som Sistema
(PT), Calvin Harris (GB), Carl Cox (GB), Carl Craig (US), Danny Avila (ES), Danny Daze
(US), Danny Tenaglia (US), Dave Clarke (GB), Dem Slackers (NL), Dennis Ferrer (US),
DJ Tennis (IT), Dosem (ES), Dubfire (US), Eelke Kleijn (NL), Egbert (NL), Fritz
Kalkbrenner (DE), Gaiser (US), Gomes (NL), Gui Boratto (BR), Guy J (IL), Hobo (CA),
Joel Mull (SE), John Digweed (GB), Joran van Pol (NL), Joseph Capriati (IT), Karenn
(GB), Kenny Larkin (US), Kölsch Live (DK), Kraak & Smaak (NL), Laurent Garnier (FR),
Loco Dice (DE), Maceo Plex (US), Maetrik (ES), Magda (PL), Mathew Jonson (CA), Maya
Jane Coles (GB), Michael Mayer (DE), Mirko Loko (CH), Moderat (DE), Nic Fanciulli (GB),
Nicole Moudaber (GB), Noir (DK), Oliver Schories (DE), Pachanga Boys (DE), Paco Osuna
(ES), Pan-Pot (DE), Patrice Bäumel (NL), Paul Oakenfold (GB), Pete Tong (GB),
Prosumer (DE), Ricardo Villalobos (CL), Richie Hawtin (CA), San Proper (NL),
Schlachthofbronx (DE), Sebo K (DE), Secret Cinema (NL), Tale Of Us (IT), Technasia
(CN), The Flexican (NL), Tiësto (NL), Timo Maas (DE), Vato Gonzalez (NL) en Yellow
Claw (NL).
Het programma tot dusver is te vinden op www.a-d-e.nl. Meer artiesten, locaties en
evenementen worden binnenkort bekendgemaakt.
Het ADE is in achttien jaar tijd uitgegroeid tot een wereldwijd platform voor de dance
scene. Het festival 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. Naast het omvangrijke festivalprogramma (ADE Festival) biedt
ADE Playground muziekliefhebbers ook overdag een enorm programma-aanbod waarin,
exposities, winkelacties, pop-up stores en filmvertoningen op een groot aantal locaties in
de stad plaatsvinden. Het zakelijk deel (ADE Conference) wordt wereldwijd gezien als het
belangrijkste in zijn soort en presenteert een breed pallet aan conferenties en
netwerkmomenten die ingaan op muziek en technologie, VJ's & visuals, duurzaam
ondernemen, hardere dance-stijlen, nieuw talent en educatie van studenten.
Het Amsterdam Dance Event wordt georganiseerd door Stichting Amsterdam Dance
Event, een initiatief van Buma. Official Partner ADE: Samsung

