WeMakeThe.City is het festival dat de stad beter maakt.
Vijf
dagen lang pakken we, met publiek én experts,
urgente uitdagingen
voor het dagelijks leven
in de stedelijke
omgeving op.
Op tientallen
locaties verspreid over de stad Amsterdam én de
regio. Met lezingen, filmvertoningen,
exposities,
voorstellingen, stadsexpedities, games, workshops,
expertmeetings,
gesprekken, labs, werkplaatsen
en een
uitnodigend en actief weekendprogramma voor
een groot en
breed
publiek. Voor Amsterdam,
de Metropoolregio
Amsterdam, Europese steden
en de rest van de
wereld.
WeMakeThe.City
Woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018
Metropoolregio Amsterdam

LELYSTAD

UITGEEST

BEEMSTER

HEEMSKERK

WORMERLAND

PURMEREND

EDAM-VOLENDAM

BEVERWIJK

VELSEN

LANDSMEER

ZAANSTAD

WATERLAND

OOSTZAAN

HAARLEMMERLIEDE-SPAARNWOUDE
BLOEMENDAAL

Eerst maken we de steden. En dan
maken de steden ons. De plek waar we
wonen en werken heeft grote invloed op
ons. En wij op die plekken in de stad.
Wereldwijd wonen er steeds meer
mensen in steden. De stad roept,
verleidt, verbindt en maakt creatief.
Maar de stad kan ook verdelen,
vervuilen, vermoeien. De stedelijke
omgeving stelt ons uitdagende vragen.
Vragen over de kwaliteit van het dagelijks leven. Lucht,
water, ruimte, drukte en stilte. Vuilniswagens of
vuilnisboten? Wonen er al genoeg robots in de buurt?
Vragen over banden met omliggende steden, dorpen
en het land rond de stad. En land ín de stad, bestaat dat
ook? Vragen als: wie de eigenaar van de stad is. Of de
stad van iedereen blijft of hoe nieuwe buurten er uit
gaan zien. Hoe verschillende steden een metropool
vormen. Hoe we als stad zelfvoorzienend kunnen
worden. Hoe de haven zich ontwikkelt naar een
circulaire economie. Hoe we van poep stadsgas maken. Hoe
naar je werk gaan eruit gaat zien en hoe je makkelijk mensen
ontmoet. Hoe je je veilig voelt. Hoe we de balans bewaren
tussen wereldeconomie en lokale bedrijvigheid. Hoe je
groenten kunt kweken in een verlaten groentewinkel.
Twee euro toeristenbelasting of twintig?

Duizenden vragen. Veel van die
vragen kun je knelpunten
noemen. Maar liever praten we
over kansen.
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Kansen die we aanpakken met de ‘inclusieve
Amsterdamse benadering’, de Amsterdam approach.
Amsterdam bewijst dat intensieve samenwerking een ideaal en
uniek Amsterdams klimaat maakt om oplossingen te bedenken
en uit te proberen. Een klimaat waarin de mensen weer
samen de stad maken. Echt samen. Dus niet alleen
de planners, professionals en experts. Ook de vragenstellers, dwarsdenkers en hardopdromers. Dus iedereen
die er woont, werkt en leeft. Die ‘Amsterdamse benadering’ stimuleert initiatief en jaagt initiatieven aan.
Sociale en technologische ontwikkelingen gaan zo
NIEUW-WEST
ongewoon hard.

De ‘Amsterdamse benadering’ is
het startpunt voor het vijfdaags
internationaal evenement
WeMakeThe.City
Het festival dat de stad
beter maakt.
WeMakeThe.City brengt alle vragenstellers, creatieven en
denkers bij elkaar: dus het publiek én de nerds.
WeMakeThe.City is van bewoners, bedrijven, wetenschappers, specialisten, bestuurders, maar ook
van ontwerpers, kunstenaars, tech start-ups, maatschappelijke organisaties en lokale en regionale
initiatieven. We pakken de urgente uitdagingen op voor het
dagelijks leven in de stad Amsterdam, de Metropoolregio
Amsterdam, andere Europese steden en de rest van de wereld.
Ambitieus. Maar met 180 nationaliteiten hebben we
de wereld in onze metropoolregio al bij elkaar.
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Reken op alles wat nieuwe ideeën en inzichten geeft op
tientallen locaties verspreid over stad de Amsterdam én de
metropoolregio: lezingen, filmvertoningen, exposities,
voorstellingen, stadsexpedities, games, workshops,
expertmeetings, gesprekken, labs, open studio’s,
werkplaatsen en een actief weekendprogramma voor
een groot en breed publiek.
Voor meer informatie
info@wemakethe.city
www.wemakethe.city
Bezoekadres Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179-181
1019 HC Amsterdam
020-6246380

