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SALT VAN ANGIE  
MCMAHON
Recht uit het hart komt de 
muziek van de Australische 
singer-songwriter Angie 
McMahon. Haar debuutalbum 
Salt heeft als thema eenzaam-
heid en sleur in het leven van 
een eind-twintiger. Want in 
plaats van aan een midlifecrisis 
leidt deze groep maar al te 
vaak aan de zogenaamde  
quarterlifecrisis. Er staan songs 
op over misgelopen relaties en 
verwaterende vriendschappen, 
maar ook thema’s als  
feminisme schuwt Angie niet. 

S P O T I F Y

Nog éven genieten van het staartje van de zomer,  
dat kan met deze drie festivaltips.

Films aan de kust
Van 13 t/m 22 sept. worden tijdens Film by the Sea  
weer meer dan honderd films uit alle hoeken van 
de wereld vertoond. Het festival opent dit jaar met 
de Franse film La belle époque, die in mei z’n première 
beleefde op het Filmfestival van Cannes. Ook staan 
er documentaires, late night movies en het Storytel 
FilmBoekenbal op het programma Het filmfeest  
vindt plaats in CineCityXL in Vlissingen. filmbythesea.nl

 
Moois uit Amersfoort
Op zondag 15 sept. is er weer een editie van 
Amersfoortse Pracht, een ode aan alles wat de stad 
te bieden heeft. Op verschillende podia spelen 
Nederlandse bands, de lokale markt Pracht en Praal 
verkoopt kunst, kleding en streekproducten én er is 
een food-plein, waar allerlei lokale heerlijkheden be-
reid worden. Helemaal fijn: bij dit gratis festival is er 
voor alle leeftijden wat te doen. amersfoortsepracht.nl

Poldertheater
Ook in 2019 komt Karavaan met het theaterfestival 
Grazende Zwaan naar de Haarlemmermeer. Deze derde 
editie is van 13 t/m 15 sept. en belooft weer een feest te 
worden voor de hele familie: boordevol locatie theater, 
muziek, eten, drinken, doen en meer. Verwacht  
voorstellingen midden in de polder, spraakmakende 
kunst, knutselen op de boerderij en livemuziek 
tussen de suikerbieten. grazendezwaan.nl

3x
N A Z O M E R F E S T I V A L S

De enige vraag die ons bezighoudt in de achtenveertig uur 

die het weekend telt: blijven we binnen of gaan we eropuit?

weekend

UNBELIEVABLE
De miniserie Unbelievable vertelt het heftige en waargebeurde 
verhaal van tiener Marie Adler, die aangifte doet nadat ze  
is verkracht in haar eigen huis. Niet alleen de politie gelooft 
haar verhaal niet, ook haar vrienden en familie hebben hun 
twijfels. Voor Marie wordt het trauma van een verkrachting 
opgevolgd door het trauma van niet geloofd te worden.  
Het tweede valt haar zo mogelijk nog zwaarder. 
Vanaf 13 september op Netflix

Uit: roman Het achtste leven (voor 
Brilka) van Nino Haratischwili

“Te veel 
van het goede 

kan veel 
slechts 

teweegbrengen”

een museum
BRASSAÏ
Verliefde stellen in  
brasserieën, avondbeel-
den van de Seine, be-
roemde schilders aan het 
werk in Montparnasse... 
Van 13 sept. t/m 4 dec. 
toont Foam Amsterdam 
de iconische beelden van 
de Frans-Hongaarse foto- 
graaf Brassaï, die zijn lief-
de voor Parijs niet onder 
stoelen of banken stak. De 
tentoonstelling in Foam is,  
met meer dan 170 vintage 
prints, originele tijdschrif-
ten, boeken, tekeningen  
en een sculptuur, een  
ode aan de waardevolle 
erfenis van deze buiten-
gewone fotograaf. 
foam.org

de bios
MILES DAVIS:  
BIRTH OF THE COOL
Miles Davis wordt gezien 
als een van de belang-
rijkste jazzmuzikanten 
van de twintigste eeuw. 
Filmmaker Stanley Nelson 
maakte een documentaire 
over deze legendarische 
artiest en brengt de kijker 
dicht bij zijn sound, roem 
en intrigerende persoon-
lijkheid. Aan de hand van 
niet eerder vertoonde 
foto’s, studiomateriaal 
en interviews met onder 
anderen Quincy Jones en 
Carlos Santana laat de 
film zien wat een vernieu-
wer en visionair Miles was. 
Een intrigerend portret 
van een jazz-legende.

het theater
LIST, SHAFFY & PIAF
Samen met vier topmu-
zikanten brengt Musical 
Award-winnaar Renée 
van Wegberg het mooiste 
en beste uit het reper-
toire van o.a. Liesbeth  
List, Ramses Shaffy en 
Edith Piaf ten gehore. 
Uiteraard mogen de 
prachtige nummers die 
zijn geschreven door 
Jacques Brel, Frank 
Boeijen, Charles Aznavour 
en Mikis Theodorakis niet 
ontbreken. Deze keer is 
Van Wegberg niet te zien 
in een rol, maar als  
zichzelf; persoonlijk en 
kwetsbaar. De tour start 
op 18 sept.
degraafencornelissen.nl

Naar buiten
HARTLOPERS GEZOCHT
Wandelen en genieten van 
de natuur en tegelijkertijd de 
Hartstichting steunen: zo zijn de 
Hartstochten bedoeld. Zaterdag 
14 september wordt er gewandeld 
door de Biesbosch. Er is keuze  
uit verschillende afstanden, van  
5 tot en met 25 kilometer. Meedoen 
kost € 15,- (inclusief wandelroute  
en een consumptie), waarvan  
de helft naar hartonderzoek gaat.
voordehartstichting.nl/hartstocht
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Oktober 
Cacaomaand
Om je vingers bij af te likken!

B E Z O E K  D E  A’ DA M  T O R E N
Een bezoek aan de A’DAM Toren, 
het kolossale gebouw pal tegen-
over Amsterdam Centraal aan de 
andere kant van het IJ, begint bij 
A’DAM LOOKOUT: het observatie-
dek met panoramisch uitzicht over 
de stad. Je kunt hier schommelen 
op honderd meter hoogte – waar-
bij je zelfs een stukje over de rand 
zweeft – en krijgt de unieke kans 
het historische centrum eens van 
bovenaf te zien. Neem vervolgens 
plaats in de skybar Madam voor 
een verfijnde cocktail, waarna je 
aanschuift in het restaurant voor 
een driegangendiner. 

Het arrangement
1 ticket voor A’DAM LOOKOUT  
• ticket schommel • cocktail bij 
Madam • 3-gangendiner bij Madam

De prijs
De prijs voor 2 pers. is normaal € 200,-, 
Libelle-lezers betalen € 150,- voor 2 pers. 
De aanbieding is geldig t/m 20 december  
2019. Graag reserveren via info@
madamamsterdam.nl o.v.v. ‘Libelle-actie’.
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Een wandeling door het centrum van deze historische 
vestingstad brengt je even terug in de tijd.

13 t/m 15 sept. is het Open Monumentendag in Woerden  
en zijn honderden monumenten gratis toegankelijk. 

beleefwoerden.com

Woerden

Op de Insta-pagina van @householdhardware 
komen prachtige meubels en woonaccessoires 
van ambachtsmensen van over de hele wereld 
voorbij. Veel van wat er op de foto’s te zien is, 
is te bestellen via de gelijknamige webshop.

@HOUSEHOLDHARDWARE 
(4920 VOLGERS)

INSTA-TIP

1

3

2

Wat voor soort museum is het Zaans Museum?
“Ons museum ligt op de wereldberoemde Zaanse 
Schans en vertelt het verhaal van de Zaanstreek. 
Ooit waren er zo’n zeshonderd windmolens actief. 
Veel iconische Nederlandse bedrijven als Verkade  
zijn daardoor afkomstig uit de Zaanstreek.”
Wat is de bijzonderste activiteit? “Mijn favoriete  
plek is de Verkade Experience, een chocolade- en 
koekjesfabriek waar de historische machines nog 
volop draaien en de geschiedenis van Verkade  
tot leven komt.”
Waarom moeten we het Zaans Museum bezoeken? 
“De komende periode is er bij ons van alles te beleven 
en te proeven. In het Proeflab in het Zaans Museum 
kun je met de hele familie chocoladeproefjes doen 
of een arrangement, zoals de Chocolade Beleving en 
de Chocolate River Tour. 
websitezaansmuseum.nl  

Alsjeblieft!
Op vertoon van dit artikel krijgen Libelle-lezeressen 
in de maand oktober bij een bezoek aan het Zaans 
Museum een gratis Verkade-chocoladereep, mét 
zelfgemaakte wikkel. De actie loopt van 1 t/m 31 okt.

Omdat Nederland zó veel leuke musea heeft,  
maken we een tour en vragen we de verschillende 
museumdirecteuren om kunst- en cultuurtips.  
Deze week: Marije Kool adjunct-directeur van 
het Zaans Museum op de Zaanse Schans.

1.  Het Zaans  
Museum

2  en 3. De Verkade  
Experience, 
waar de  
geschiedenis tot 
leven komt. 
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Wandelen door de tuinen van het Rijksmuseum, een klim 
naar de top van de A’DAM Toren en uitwaaien aan het IJ: 

onze hoofdstad gaat écht nooit vervelen.
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Naar de overkant 
De pontjes over het IJ varen regel-
matig en zijn gratis. Met mooi weer is 
een tocht naar het NDSM-terrein een 
aanrader. De pont vertrekt vanaf de 
achterkant van het Centraal Station. 
Eenmaal aan de overkant zijn er  
volop terrassen met uitzicht op het IJ. 
Favoriet is Pllek, waar de strandstoe-
len in het zand worden gezet. pllek.nl

GRATIS  CONCERT
In Amsterdam zijn vrijwel 
dagelijks gratis concerten te  
bezoeken. Bijvoorbeeld bij het  
Nationale Opera & Ballet, in het  
Muziekgebouw aan ’t IJ en bij het 
Bimhuis. Ook het Conservatorium  
van Amsterdam verzorgt wekelijks  
vrij toegankelijke concerten.
conservatoriumvanamsterdam.nl

L U N C H  M E T G R AT I S  M O C K TA I L 
B I J  S TA N & C O 
Na Utrecht, Arnhem en Zeist heeft nu ook 
Amsterdam een Stan&Co: aan het Weesper-
plein, op de eerste verdieping van Capital C.  
Stan&Co heeft een geweldig art deco-
interieur en een all day concept. Dus je kunt 
er terecht voor een ontbijt, koffie met taart, 
voor de lunch, afternoon tea, borrel, diner en 
cocktails. Op donderdag, vrijdag en zaterdag 
is er een dj en ja, er mag gedanst worden!
 
Lezersaanbieding
Ga lunchen bij de nieuwe hotspot Stan&Co 
aan het Weesperplein en ontvang tot  
31 sept. één van onze heerlijke mocktails  
(alcoholvrije cocktail) cadeau. Dit cadeau is 
geldig voor een lunch o.b.v. minimaal 2 personen. 
Reserveren doe je via stan-co.nl/amsterdam,  
o.v.v. libellelunch2019 stan-co.nl/amsterdam

I love
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