


INLEIDING SMBLVRD 2020 

De SMKBLVRD is het oudste en langst lopende food festival in Nieuw West waar genieten, 
kunst en cultuur elkaar ontmoeten. Een succesformule die bewoners, creatieven en 
ondernemers dichter bij elkaar weet te brengen. De SMKBVRD kiest voor een thematische 
aanpak die extra beleving biedt voor de bezoekers en deelnemers. Dit jaar is het thema 
SLOW, de kunst van kwalitatieve aandacht. Aandachtig kijken, proeven, voelen en 
ontmoeten. De programmering staat dus helemaal in het teken van onthaasten, 
mindfulness, relaxen en genieten.


Er nog geen vaste datum geprikt dat zal in overleg met verschillende stakeholders 
gebeuren. Dag en tijd blijft het zelfde Zondag van 13.00 - 21.00. 
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SMKBLVRD  
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SMKBLVRD  
PROGRAMMA 



FAST SERVED
SLOW 
FOOD  



FOOD STALLS AMBITIE NEDERLANDS EUROPEES MEDITERAANS AMERIKAANS MAROKAANS TURKS AZIATISCH AFRIKAANS

HARTIG

ZOET

HEALTY 25% >
VEGA 25% >

START UPS 10% >
LOKAAL 25% >

FOOD LINE UP  

Zoals bekend werken we met een divers aanbod van voedselaanbieders. Dit jaar betrekken we meer lokale 
ondernemers erbij. Zij krijgen bij een gelijkwaardig aanbod voorrang op andere aanbieders. Extra aantrekkelijk voor 
hen is de ‘buurtkorting’ van 25%. Deze korting geldt ook voor starters en buurtkeukens mogen tegen kostprijs 
staan. Voorts streven we naar een stijging van 25% meer gezond en duurzaam eten. In het totale aanbod blijven we 
streven naar betaalbaarheid, presentatie en veiligheid. Plastic afval wordt zo veel mogelijk geweerd. Het aantal food 
standhouders beperken we tot maximaal 25 om de afval te verminderen. Dit schept ruimte voor culturele 
entrepreneurs. 



smaakhelden NW



SMKBLVRD 
LOCAL 
SOUNDS



OPTREDEN Hoofdpodium
13.00 artiesten zoveel mogelijk uit Nieuw West (Kaboem)

14.00 mindfullness genre

15.00 artiesten zoveel mogelijk uit Nieuw West (Kaboem)

16.00 première van Minima song door ‘Maxima’ Simcha de Haan

17.00 karaoke (o.l.v. Sing a long).

18.00 artiesten zoveel mogelijk uit Nieuw West (Kaboem)

19.00 artiesten zoveel mogelijk uit Nieuw West (Kaboem)

20.00 mindfullness genre

EINDE 20.30

Het hoofdpodium van de SMKBLVRD komt met een uiteenlopende culturele line-up van bands die diverse genres 
ten gehore brengen. Een divers programma dat in staat is een breed publiek te binden en te boeien. Dat jong en 
oud, gevestigden en nieuwkomers aanspreekt. We zetten ons extra in om talent uit de buurt een podium te bieden.  
De programmering wordt zoals vertrouwd uitgevoerd in samenwerking met Kaboem en de Meervaart. 



SLOW  
MUSIC

street music 
SING a song 
sing a long



OPTREDEN Straat Muzikanten / en DJ.
13.30 In de tijd tussen de hoofdacts.

14.30 In de tijd tussen de hoofdacts.

15.30 In de tijd tussen de hoofdacts.

16.30 In de tijd tussen de hoofdacts.

17.30 In de tijd tussen de hoofdacts.

18.30 In de tijd tussen de hoofdacts.

EINDE -

Dit jaar bieden we ook aandacht voor cultuur met een kleine ‘c’. We werven daarvoor straatmuzikanten uit de buurt. 
Zij treden aan de andere kant van het festival terrein op tijdens de pauze op het hoofdpodium. Daardoor wordt de 
aandacht van de bezoekers ook op die ondernemers gericht die niet in de buurt van het hoofdpodium staan.



SLOW 
ENTERTAINMENT 

CIRCUS KRISTAL 



OPTREDEN CIRCUS KRISTAL

13.00 - 16.00 podium A

14.00 - 18.00 podium B

EINDE

Circusschool Kristal  
Circusschool Kristal gaat met jong en oud aan de slag. Old school slow entertainment, verschillende 
circusvaardigheden in de ruimste zin van het woord. Deelnemers leren op speelse wijze de kunst van het 
straatvermaak, zoals goochelen, koorddansen, steltlopen, jongleren met ballen en stokken of borden. Aan het einde 
van de dag kunnen deelnemers laten zien wat ze hebben geleerd aan elkaar en aan anderen (ouders, kinderen, 
bekenden). Een geweldige ervaring die deelnemers inspireert en laat ervaren hoe het is om zelf circusartiest te zijn 
en in de "spotlights" te staan. Het is een culturele beleving, waarbij de deelnemers zelf aan zet zijn. 



SLOW DOWN 
theater

SMBLVRD



NON-FOODSTALLS

SPIRITUEEL 30%
ARTS & CRAFT 25%

DESIGN 15%
FASHION 15%

2E HANDS 15%
totaal 35 >  standplaatsen

SLOW DOWN THEATER (SDT) 
De SDT vult het thema Slow perfect aan. De markt bestaat uit de Do It Yourself (DIY) makers van Amsterdam. Zij 
vertegenwoordigen het tegenovergestelde van de globale economie door nadruk te leggen op het ambachtelijke, het 
niet-industriële, het hyper-lokale, het interculturele en het unieke. SMKBLVRD vindt het belangrijk dat deze 
doelgroepen de ruimte krijgen om zich te presenteren. Hoge huren en schaarse ruimte maakt het voor deze makers 
lastig. We werken samen met de broedplaatsen en Made Amsterdam en streven naar een diverse line up met een 
mooie mix tussen ambachtelijk, duurzaam, betaalbaar en bijzonder. Daarnaast willen we bij de Slow Down Market 
vooral ondernemers en bewoners betrekken die actief zijn op het gebied van mindfullness - van yoga tot meditatie, 
van coaching tot meer entertainende activiteiten zoals tarot kaarten lezen, astrologie en waarzeggerij.



SLOW NW-STORIES 
SMBLVRD



LEVENDE 
BOEKEN

Marokkaanse 
kookboek

Lokale  
Kampioen

Gehandicapte 
atleet

Lokale 
Bestuurder Dakloos in NW Syrische 

Vluchteling Patient AvL Expat in 
 NW 

13.30 NADIA  
ZEROUALI

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

14.30 nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

15.30 NADIA  
ZEROUALI

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

16.30 nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

17.30 NADIA  
ZEROUALI

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

18.30 nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

nog nader in te 
vullen

EINDE

The Human Library van Nieuw West  
De SMBLVRD brengt mensen bij elkaar met eten. Maar naast samen eten gaat het natuurlijk ook om echt 
ontmoeten. Met de human library maken we echte gesprekken met ‘vreemden’ uit de buurt mogelijk. In vier 
“huiskamertenten” aan het water (zie plattegrond) nodigen bijzondere buurtbewoners mensen uit voor een ‘koffie 
gesprek’. We hebben al een kleine line-up van een TV kok, een kunstenaar met afval en een gehandicapte atleet. In 
aanloop naar het festival doen we een oproep om nog meer gastheren en gastvrouwen te werven die hun verhaal 
willen delen. Naast begrip en compassie draait dit soort onverwachtse ontmoetingen om tijd die je wilt vrijmaken 
voor de ander. Dit sluit mooi aan bij ons thema slow, meer tijd voor elkaar. 



LESSEN VOOR JONG EN OUD IN SMAAK
SLOW TASTING



Stoere traktaties 
De kinderen worden van’ grond 
tot mond’ en van ‘zaai tot oogst’ 
mee op reis genomen door 
verschillende groenten en fruit 
karakters, genaamd ‘het 
Fruitzooitje’. I.s.m. Tuinen van 
West

Proef markt voor de 
kleintjes. Eten met Nijntje 
I.s.m. culinair schrijver en 
vader Samuel Levie en 
ANMEC. Samuel inspireert 
jonge kinderen met behulp van 
Nijntje om nieuwe smaken te 
proberen.

ProVeg Veggie Challenge 
Bezoekers worden uitgedaagd om mee te doen 
met De ProVeg Veggie Challenge. Deze 
wedstrijd helpt om in 30 dagen minder vlees en 
meer plantaardig te eten: het is goed voor je lijf, 
voor de planeet en het redt dierenlevens.

SLOW TASTING is ons programma waarin het culinaire en culturele aspect van eten centraal staat. Deelnemers 
verkennen en ervaren op speelse manier - door te proeven, te verbeelden, te zien, te ruiken en te voelen - hun eigen 
eten en dat van anderen. Hoe we proeven en wat we proeven is niet vanzelfsprekend. Net zoals met kunst en 
cultuur is dit een zintuigelijke ervaring die moet worden ‘gevoed’ met aandacht, informatie en beleving. Slow Tasting 
brengt de ‘verborgen’ verhalen, geheimen en kwaliteiten van voedsel naar voren. Het programma omvat workshops 
voor jong en oud: proeverijen, blind dates en challenges, uitgevoerd door verschillende organisaties. Daarbij willen 
we waar mogelijk de smaakhelden uit de buurt betrekken. 

Smaakhelden Nieuw West 
De smaakmakers van Nieuw West worden in 
het programma meegenomen om hun 
geheimen, verhalen en ambities te delen met 
de bezoekers.



SPECIAL GUESTs 
NADIA ZEROUALI 
& Abdelkader 

Benali

SLOW 
COOKING 

Nadia is de succesvolle 24/7 TV kok. Zij deelt haar ervaringen 
als Marokkaanse BN’r. Daarbij gaat het niet alleen over eten 
maar vooral ook over de sociaal-maatschappelijke aspecten 
van ons voedsel. Ze is een inspiratie voor jong en oud. 
Buurtgenoot en collega schrijver Adelkader Benali gaat met 
haar in gesprek. Daarnaast staat ze ook op de Slow tasting 
markt. 



SLOW 
FISHING 

Nadia is de succesvolle 24/7 TV kok. Zij deelt haar ervaringen 
als Marokkaanse BN’r. Daarbij gaat het niet alleen over eten 
maar vooral ook over de sociaal-maatschappelijke aspecten 
van ons voedsel. Ze is een inspiratie voor jong en oud. 
Buurtgenoot en collega schrijver Adelkader Benali gaat met 
haar in gesprek. Daarnaast staat ze ook op de Slow tasting 
markt. 

Challenge



Fish Clinics 
De Amsterdamse Hengelsport 

geeft van 14.00 - 18.00 vis-clinic 
voor jong en oud. Deelname is 
gratis. 

Slow Fishing 
Deelnemers kunnen zich 
inschrijven en aan de 
boulevard krijgen ze een 
standplaats. Een jury 
beoordeeld aan het eind van 
de dag wie de winnaar is. 

SLOW FISHING 

Vissen is grootste sport in Nederland en daarmee ook echt een culturele traditie te noemen. Het is ook het symbool 
voor onthaasten en de verbinding van ons met het water. De Smaakboulevard organiseert het eerste Slow Fishing 
challenge aan de Sloterplas in samenwerking met De Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV), met zo'n 13.000 
leden een zeer grote vereniging. 




SLOW 
Water 

genieten van  
de Sloterplas



De Wilde Plas 
Sloterplas zit vol leven. Ecoloog van 
Nieuw West, Vincent Kuypers neemt 
je mee in de wildernis van de 
Sloterplas op zoek naar bekende en 
minder bekende water gasten. 

SLOW SLOTERPLAS 


De Sloterplas is een monumentaal theater van onthaasting. Op verschillende manieren laten we het Sloterplas 
ervaren. O.a. door de ogen van een stadsecoloog, met een kano trail

Watersport vereniging Sloterplas 
In samenwerking met Sloterplas vereniging 
Sloterplas worden bootjes beschikbaar 
gesteld voor de kano trail of andere water 
belevingen (dat wordt nog nader uitgewerkt.)



SMKBLVRD  
partners 



 

De SMKBLVRD is een cultureel evenement waar de Amsterdamse communities gebruik van 
kunnen maken om nieuwe verbindingen aan te gaan. Meer dan voorheen werken we aan co-
creatie met betrokken partijen in NW. Onderstaande partijen zijn hiervoor benaderd. Dit komt de 
kwaliteit van de SMKBLVRD ten goede. 

https://www.kl.nl/


SMKBLVRD  
 

Meubilair Joma

Tenten Joma  

Kramen de Zwart

Transport Auto Radam

Afval Suez

Beveiliging Profisec 

Licht Music en Gig

Energie Huurmaat

EHBO Amsterdam

DJ ?

Video Foto Osnabrugge Administratie Lotus BV

Muziek Kaboem

Management Spang31

Finance inkoop Spang31

Communicatie Spang31

Acquisitie Spang31

Design  Spang31

Geluid Rene Siebel Podia Accuraat

productie

Coordinatie team Kaboem  


