
Aan de bewoners rondom het West Beach (Film) Festival

Betreft: 17de editie West Beach (Film) Festival aan de Sloterplas

Amsterdam, 11 september 2020  

Beste buurtbewoner,

Graag maken we jullie als onze tijdelijk beste buren er op attent dat het West Beach (Film) Festival 
toch gaat plaats vinden van donderdag 17 t/m maandag 21 september 2020. 
We hebben dit nadrukkelijk overwogen gezien de wonderlijke tijd waarin we leven. 
De overwegingen die we daarbij moesten maken zijn uiteraard gebaseerd op of we de veiligheid 
kunnen waarborgen van jullie onze gasten als ook onze crew en programmamakers. Dit verwach-
ten wij samen met jullie te kunnen. Daar waar wij erop toezien dat de ondertussen welbekende af-
standen gewaarborgd kunnen worden vragen we van jullie dat jullie gewoon na blijven denken. En 
dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander.
Naast de overweging van veiligheid denken we ook dat er nu meer dan anders behoefte is aan 
verbinding. Na maanden binnen gezeten te hebben. Vaste contacten te hebben moeten mijden en 
vreemden verder dan anders van je vandaan te houden willen we graag onze rol van verbinders 
nog nadrukkelijker uiten.
We hopen dan ook dat jullie bij ons even een moment van verbinding met de buurtbewoners kun-
nen vinden. Samen film kijken, muziek luisteren, een hapje en een drankje en elkaar op veilige af-
stand weer nabij voelen.
Elkaar in de ogen kijken, groeten en praten over de humor van die gekke film of waarom je het eten 
wel of niet lust. Hoe je vroeger vuur maakte of waarom je benieuwd bent naar smaak van je buur.

Dit jaar hebben we meer dan ooit ons best gedaan een volwaardig programma neer te zetten, maar 
helaas hebben we last minute moeten besluiten een verkorte en minder gevulde editie uit te voe-
ren. Omdat een deel van de programmering niet bij de maatregelen paste zijn we teruggegaan 
naar onze basis. En zullen we jullie prikkelen en vermaken met vijf avonden film met daarbij diverse 
voorprogramma’s in de vorm van muziek, korte film, circus-acts en nodigen we jullie uit voor een 
inspirerend gesprek over de toekomst.    

In deze brief leest u verder wat het festival voor u als bewoner betekent. En ook vindt u het pro-
gramma van West Beach (Film) Festival 2020.

We hopen dat jullie ons weer komen verblijden met jullie bezoek. 

Wij kijken er net zoals ieder jaar naar uit!
 
Prak%sche informa%e 

U vindt het festivalterrein op het Bastion aan het Sloterstrand nabij haven De Duikelaar. Het terrein 
is op maandag t/m vrijdag vanaf 17:00 uur geopend en op  zondag vanaf 13:00 uur. Het terrein sluit 
elke avond om ca. 00:00 uur. Bij regen wordt de film dit jaar gewoon buiten vertoond. Wij zorgen 
voor poncho’s!

Het hele festival is zoals ieder jaar gra$s toegankelijk. Wij geloven dat het voor iedereen mogelijk 
moet zijn zoveel als jullie willen bij ons op bezoek te komen. Maar uiteraard is ons festival niet gra-
tis te organiseren en ondanks dat we erg gul gesteund worden door fondsen en de gemeente zou-
den we iedereen willen vragen die vermogend genoeg is en ons een goed hart toe draagt vriend te 
worden van het West Beach (Film) Festival. Door jullie donaties op basis van jullie kunnen of willen, 
kunnen we de gemeente en fondsen ervan blijven overtuigen dat er vele mensen zijn die ons graag 
jaarlijks zien komen.

OerVoer verzorgt de bar op het festivalterrein en er is catering met snacks aanwezig. Meebrengen 
van eigen eten en drinken wordt niet op prijs gesteld. 



Jongeren onder de 16 jaar zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.

Er is weinig parkeerruimte in de buurt. Wij adviseren daarom iedereen om lopend, op de fiets of 
met het openbaar vervoer te komen. Het strand ligt op 5 minuten lopen van het eindpunt van tram 
7.  Ook dichtbij is de halte Roëllstraat waar tram 13 en bus 69 stoppen. 
 
Prak%sche zaken voor u als buurtbewoner 

Gedurende het festival is er tijdens de openingstijden kans op geluidsoverlast van de geluidsinstal-
latie. Daarnaast moet u rekening houden met de toestroom van publiek. Het festival heeft dit jaar 
een maximale capaciteit van zo’n 250 bezoekers. De organisatie van het festival houdt hier toezicht 
op. En we zullen bezoekers per huishouden placeren.  

We willen een festival dat leuk is voor iedereen. We streven ernaar overlast voor de buurt zoveel 
mogelijk te voorkomen. Heeft u desondanks toch opmerkingen of klachten? Laat het ons dan we-
ten tijdens de 
openingsuren van het festival op telefoonnummer 06-54944321 (Roelof Fruithof) of kom langs voor 
een kop koffie. 

Met vriendelijke groeten,

Roelof Fruithof 
West Beach (Film) Festival / Outdoor Cinema  

 

West Beach (Film) Fes0val wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

           

 



Programma West Beach (Film) Fes%val 2019 

 

 
Thursday 17 t/m Monday 21 September 
 
Program in English: the back-to-basic edit

Thursday, September 17 
Cultuur van je Buur: CHINA 
https://www.facebook.com/events/4856105904415470/ 
from 7 p.m. - Festival site open + snacks & drinks by OerVoer 
8 pm: 
- Opening speech by Ronald Mauer - daily board member Amsterdam Nieuw-West 
- Music: Gya - Chinese girl power 
8.30pm - FEI CHI REN SHENG (PEGASUS), Han Han (China, 2019). Comedy film that topped the charts in 
China. English subs. 

Friday, September 18 
West Beach invites: SMELTKROES 
https://www.facebook.com/events/286457192654418/ 
from 7 p.m. - Festival site open + snacks & drinks by OerVoer 
from 20.00, spoken word by: 
- Rihab el Majdoubi (Chicken 10) 
- Zakaria Mansouri Guemili 
- Nour el Bouch 
8.30 pm - LA VACHE, Mohamed Hamidi (Algeria / France, 2016). Friendship - Persistence - Adventure ad-
venture. English subs. 

Saturday, September 19 
KIDS MOVIE NIGHT 
https://www.facebook.com/events/921799501639480/ 
from 7 p.m. - Festival site open + snacks & drinks by OerVoer 
7 pm - Music: Baragan - pop / folk 
8 p.m. - Circus show from kids from the neighborhood (Olympia Circus) 
8.30 pm - DUMBO, Tim Burton (USA, 2019). Spoke Dutch; English subs. 

Sunday September 20 
THAT'S ANOTHER WAY OF HANDLING IT... 
https://www.facebook.com/events/612526753032338/ 
from 1 p.m. - Find the artist within you with Luis: Utopia (in collaboration with Luis Croes) 
from 7.00 pm - Festival site open + snacks & drinks by OerVoer 
7 pm - Music: Le Cointre-De Bie - cellist & jazz pianist 
8 p.m. - Conversation about the Future in collaboration with moderator Climate Cleanup 
8.30 pm - 2040 (in collaboration with Climate Cleanup). Documentary that (hopefully) encourages you to think 
about a different, better, more sustainable future. Dutch subtitles. 

Monday September 21 
BLOCK BUSTER MONDAY 
https://www.facebook.com/events/911339326015687/ 
from 7.00 pm - Festival site open + snacks & drinks by OerVoer 
8 p.m. - Short film by Filmacademie Bachelor 2019 
8.30pm - PARASITE (Gisaengchung), Bong Joon Ho (Korea, 2019). Interesting take on the theme of inequa-
lity. Dutch subtitles. 

Kijk op onze Facebook, Instagram of webpagina voor de dagprogramma’s en aanvullende pro-
grammering:  
www.facebook.com/WestBeachFilmfestival
Instagram/westbeachfilmfestival
www.westbeachfilmfestival.com

http://www.facebook.com/WestBeachFilmfestival
http://www.westbeachfilmfestival.com/

