
Amsterdam, 10 september 2021  

Aan de bewoners rondom het West Beach (Film) Festival

Betreft: 18de editie West Beach (Film) Festival aan de Sloterplas, 
16 t/m 26 september 2021

Beste buurtbewoner,

Een vreemd jaar is het geweest. Of wat zeg ik, 1,5 jaar ondertussen. Een periode waar niets 
vanzelfsprekend was. Een periode waar we ons wellicht minder verbonden hebben gevoeld met 
elkaar, met onze buren en omgeving, en met de samenleving in zijn geheel. Juist daarom zijn we 
extra blij te vermelden dat we ook dit jaar weer het West Beach (Film) Festival mogen vieren! Een 
groots buurtfeest waar juist verbinding centraal staat. Waar we iedereen voor willen uitnodigen om 
ongedwongen naar binnen te wandelen voor een hapje of een drankje, muziek of film, of eigenlijk 
vooral om elkaar weer te ervaren. Met je buur weer iets moois mee te maken.

Mooi gaat het zijn namelijk! We hebben weer een zeer fraai filmprogramma voor jullie samengesteld. 
Met iedere dag een ander thema, waarbij we meer dan alleen films vertonen. Er is voor ieder wat wils! 
Zo vertonen we ‘De Piraten van Hiernaast’ tijdens de kids-avond; de laatste Syrische komedie die in 
Syrië gemaakt werd; een kaskraker uitgekozen middels een online poll; een Argentijnse komedie, en 
ga zo maar door. Zie hieronder het gehele programma. 

We wilden vorig jaar al meer programmeren buiten de films om, maar Corona had daar een stokje 
voor gestoken, helaas. Gelukkig kan het deze editie wel! Het is natuurlijk niet zo dat Corona niet meer 
bestaat, maar we hebben wel meer bewegingsvrijheid. Zo hebben we vele avonden live muziek en is 
er iedere avond een buurtkok die zijn kookkunsten voor jullie inzet. Middelbare scholen uit de 
omgeving hebben een project over duurzaamheid gevolgd waarvan het resultaat ons decor mooier 
gaat maken, en waar we filmpjes van gaan vertonen op het grote scherm. Onze buurman Luis komt 
weer om jullie kinderen creatief uit te dagen in de weekenden. We hebben een heus kinderrestaurant 
waarin in kids gaan koken om hun ouders te bedienen. Vluchtelingen met een film achtergrond 
komen films vertonen waaraan ze hebben meegewerkt sinds ze in Nederland zijn. Kinderen van 
Generation Z kunnen workshops komen doen om zelf film te leren maken en hebben hun eigen 
avond geprogrammeerd. De vrienden van CreAmClub zijn ook weer van de partij en brengen naast 
een klassieker dit keer ook een te gek kunstproject mee. En ga zo maar door. Teveel om allemaal op 
te noemen, dus kom het vooral zelf ervaren. Uiteraard missen de vuurtonnen dit jaar niet zodat er 
veel met je buren gepraat kan worden onder het genot van warmte.

We hopen dan ook dat jullie bij ons even een moment van verbinding met de andere buurtbewoners 
kunnen vinden. Samen film kijken, muziek luisteren, een hapje en een drankje, en elkaar op veilige 
afstand 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.

In deze brief leest u verder wat het festival voor u als bewoner betekent. En ook vindt u het 
programma van West Beach (Film) Festival 2021.

We hopen dat jullie ons weer komen verblijden met jullie bezoek. Wij kijken er net zoals ieder jaar 
naar uit!



Praktische informatie
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 zaterdag en zondag vanaf 13:00 uur. Het 
terrein sluit elke avond om ca. 00:00 uur. Bij regen wordt de film buiten of in de tent (afhankelijk van 
de voorspellingen) vertoond. Wij zorgen voor regenponcho’s!

Het hele festival is zoals ieder jaar gratis 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 gratis 
te organiseren en ondanks dat we erg gul gesteund worden door fondsen en de gemeente zouden we 
iedereen weer willen vragen die hier de mogelijk voor heeft en ons een goed hart toedraagt te 
doneren via ons pay-as-you-like systeem dat op de website en op de avonden zelf herkenbaar is. 
Door jullie donaties op basis van jullie kunnen of willen, laten we de gemeente en fondsen zien dat er 
vele mensen zijn die ons graag jaarlijks zien terugkomen.

Hotel Buiten en diverse buurtkoks verzorgen dit jaar de bar op het festivalterrein en zorgen voor 
heerlijke catering. Meebrengen van eigen eten en drinken wordt dan ook niet op prijs gesteld. 
Jongeren onder de 16 jaar zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.

Wij zullen de tijdens het festival geldende corona maatregelen volgen. Dat houdt in dat 1,5 meter de 
norm is en volwassenen geplaceerd worden. Kinderen tot 16 jaar mogen vrij rondrennen. 

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.
 
Praktische zaken voor u als buurtbewoner
Gedurende het festival is er tijdens de openingstijden kans op geluidsoverlast van de 
geluidsinstallatie. Daarnaast moet u rekening houden met de toestroom van publiek. Het festival heeft 
dit jaar een maximale capaciteit van zo’n 350 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 weten 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
www.westbeachfilmfestival.com

http://www.westbeachfilmfestival.com/


 
 
 
 
 

Programma West Beach (Film) Festival 2021
donderdag16 t/m zondag 26 september 

Donderdag 16
Thema: onofficiële opening met opbouwfeestje  
Eten van buurtkok Cascoland  
Muziek: DJ PatRock & friends 
Opening buurttoren  
Muziek: Amsterdam Swamp  
Voorfilm: Hitte & Giraffe (NL) 
Hoofdfilm: T.B.A.

Vrijdag 17
Geprogrammeerd door Generation Z (.i.s.m. Oxville 
Cinema)  
Eten van Elizabeth (Turks) 
Muziek: DJ PatRock & friends 
Officiële opening door wethouder 
Voorfilm: Meisjesjongensmix (NL, 2020)
Hoofdilm: Jumanji: The Next level (US, 2019)

Zaterdag 18 
Thema: Kids 
Eten van Elizabeth (Turks) 
Muziek: DJ Akif 
Kinderactiviteiten met Luis 
Muziek: The Rudies
Presentatie Spring High en Het 4e Gymnasium i.s.m. 
Planeet in Actie.
Hoofdfilm: De Piraten van Hiernaast (NL, 2020)

Zondag 19  
Thema: Zo kan het ook | Eenzaamheid en verbinding
Eten van Elizabeth (Turks)
Kids Hangout
Kinderworkshop: Herbarium maken met plantjes van 
rondom de Sloterplas met Yannis (BWP Noorderhof)
Muziek: Fee + band 
Experience act ‘AAI MIJ’
Voorfilm: Amsterdam Touch Remote (Dans in 
combinatie met film)
Vertoning videoclip Fee
Hoofdfilm: The Lobster (GR/UK, 2015)



 
Kijk op onze Facebook, Instagram of website voor de dagprogramma’s en aanvullende 
programmering:
www.facebook.com/WestBeachFilmfestival
Instagram: @westbeachfilmfestival
www.westbeachfilmfestival.com

Maandag 20 
Thema: Kaskraker Maandag  
Eten van Krishna (dumplings)
Muziek: Jur the Fresh 
Voorfilm: The Walking Fish (NL, 2018)
Hoofdfilm: Jojo Rabbit (VS, 2019) - gekozen door het 
publiek middels een online poll

Dinsdag 21 
Thema: Cultuur van je Buur: Syrië (i.s.m. Buddy Film 
Foundation) 
Eten van Josta (Surinaams)
Muziek: DJ PatRock  
Muziek: WASIM
Voorfilm: Buddy Shorts
Hoofdfilm: Al Hodoud (SY, 1984)

Woensdag 22 
Thema: LGTBQI+ (i.s.m. Pink Nieuw-West & Oxville 
Cinema) 
Eten van Josta (Surinaams)
Muziek: Genderbend 
Voorfilm: Midnight Frontier (NL, 2019)
Hoofdfilm: The Garden Left Behind (US/BR, 2019)

Donderdag 23 
Thema: Architectuur van je Buurt: Bouw en 
Transformatie in Nieuw-West (i.s.m. CreAmClub & 
Van Eesteren Museum) 
Eten van Josta (Surinaams)
Bezoek aan Van Eesteren Museum + tour buurt 
Muziek: Merel van den Berg  
Workshop met Theo Haring’s ‘Transforms’  
Poëzie: Gökhan Aksoy
Voorfilm: Goed Wonen  
Intro op hoofdfilm door Ad
Hoofdfilm: Playtime (FR, 1967)

Vrijdag 24 
Thema: Cultuur van je Buur: Ghana (i.s.m. Oxville 
Cinema & Africadelic) 
Eten van Hajinder (Indiaas) 
Muziek: Muziek: DJ Patrock & friends
Voorfilm: The Fisherman (GH, 2018)
Hoofdfilm: Away Bus (GH, 2019)
Silent disco

Zaterdag 25 
Thema: Van de straat (i.s.m. Meervaart) - 
GECANCELD

Zondag 26  
Thema: Cultuur van je Buur: Argentinië (i.s.m. Ciësta) 
Eten van Hajinder (Indiaas) 
Kinderrestaurant: Streetfood maken
Muziek: Gotas Soleadas 
Poëzie: Gökhan Aksoy
Voorfilm: Ovum (AR, 2017)
Hoofdfilm: El Robo del Siglo (AR, 2020)

NB. Alle films zijn Nederlands ondertiteld.


