Amsterdam Dance Event maakt eerste deel muziekprogramma bekend
ADE in 20 jaar uitgegroeid tot wereldwijd platform voor de elektronische muziekcultuur
Het Amsterdam Dance Event (ADE), 's werelds grootste clubfestival en
conferentie voor elektronische muziek, maakt vandaag de eerste selectie
artiesten bekend die van 14 tot en met 18 oktober zullen optreden. Het ADE
maakt zich op voor een jubileumeditie met naar verwachting 2,200 optredende
artiesten op honderd van de meest uiteenlopende podia in Amsterdam. De
organisatie verwacht 365.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.
Internationaal platform voor elektronische muziek
Het ADE, in 1996 opgezet als een conferentie en festival, is in de afgelopen 20 jaar
uitgegroeid tot een internationaal platform dat de muziekindustrie en -liefhebbers
verbindt. Naast het zakelijke programma gaat het evenement met haar uitgebreide
muziek-, film- en kunstprogramma in op de wereldwijde elektronische muziekcultuur.
Grootste clubfestival ter wereld
Het ADE is het grootste clubfestival ter wereld, met optredens van naar verwachting
2,200 artiesten op 300 evenementen verdeeld over 100 podia. De vijfdaagse
muziekprogrammering heeft een uniek aanbod van de meest uiteenlopende
elektronische muziek. Op dit moment zijn ruim 500 artiesten bevestigd.
Onder de eerste selectie artiesten bevinden zich:
Adam Beyer (SE), Adriatique (CH), Agoria (FR), Alan Fitzpatrick (GB), Alesso (SE),
Andhim (DE), Antal (NL), Anthony Parasole (US), Apollonia (FR), Armin van Buuren (NL),
Art Department (CA), Axwell Λ Ingrosso (SE), Black Coffee (ZA), Bonobo (GB), Boris
Werner (NL), Carl Cox (GB), Cassy (AT), Cleavage (NL), Chris Liebing (DE), Cristian
Varela (ES), Damian Lazarus (GB), Dauwd (GB), Dave Clarke (GB), David Guetta (FR),
De Sluwe Vos (NL), Dimitri Vegas & Like Mike (BE), DJ Rush (US), DJ Sneak (CA),
Donato Dozzy (IT), Dubfire (US), Fernanda Martins (BR), Fort Romeau (GB), GE-OLOGY
(US), George FitzGerald (GB), Green Velvet (US), Guti (AR), Happa (GB), Hardwell (NL),
Henrik Schwarz (DE), Hunee (DE), I-F (NL), Ici Sans Merci (NL), Ida Engberg (SE), Jeff
Mills (US), Joran van Pol (NL), Joris Voorn (NL), Joseph Capriati (IT), Julian Jeweil (FR),
Karmon (NL), Kate Boy (SE), Kollektiv Turmstrasse (DE), Kolombo (BE), Kraak & Smaak
(NL), Len Faki (DE), Leon Vynehall (US), Levon Vincent (US), Maceo Plex (US),
Machinedrum (US), Malawi (NL), Marcel Fengler (DE), Markus Schulz (US), Martin Garrix
(NL), Matador (IE), Matthias Tanzmann (DE), Menno de Jong (NL), Midland (GB), Monika
Kruse (DE), Moodymann (US), Nicky Romero (NL), Nicole Moudaber (GB), Nina Kraviz
(RU), Noisia (NL), Octave One (US), Odesza (US), Oliver Heldens (NL), Osunlade (US),
Pan-Pot (DE), Paul Oakenfold (GB), Perc (GB), PETDuo (BR), Posij (NL), Rebekah (GB),
Rebolledo (MX), Ricardo Villalobos (CL), Richie Hawtin (CA), Robert Hood (US), Robin
Schulz (DE), ROD (NL), Romare (GB), Ron Morelli (US), Ron Trent (US), Rødhåd (DE),
Sandrien (NL), Seth Troxler (US), Showtek (NL), Solomun (DE), Speedy J (NL), Stefano
Noferini (IT), Surgeon (GB), The Gaslamp Killer (US), The Hacker (FR), The Martinez
Brothers (US), Tiësto (NL), Truss (GB), Tsepo (NL), Tyree Cooper (US), Vicetone (NL),
Yellow Claw (NL) en vele anderen.
Voor een volledig overzicht: www.a-d-e.nl/artists/confirmed/

Over het ADE
Het ADE is in 20 jaar uitgegroeid tot het toonaangevende platform voor de internationale
dance scene. Het festival is dé plek bij uitstek om de laatste ontwikkelingen te spotten:
van de allernieuwste muzikale trends en opkomende talenten tot het meest recente werk
van de pioniers en supersterren. Naast het omvangrijke muziekprogramma (ADE
Festival) biedt ADE Playground muziekliefhebbers ook overdag een uitgebreid cultureel
programma waarin exposities, lezingen, winkelacties, pop-up stores en filmvertoningen
op een groot aantal locaties in de stad plaatsvinden. Het zakelijke deel (ADE Conference)
wordt wereldwijd gezien als het belangrijkste in zijn soort en presenteert een breed
pallet aan conferenties en netwerkmomenten die ingaan op muziek en technologie, VJ's
& visuals, duurzaam ondernemen, dance & brands, hardere dance-stijlen, nieuw talent
en educatie van studenten.
Voor meer informatie over ADE: www.a-d-e.nl
Het Amsterdam Dance Event wordt georganiseerd door Stichting Amsterdam Dance
Event, een initiatief van Buma. Official Partner ADE: Samsung

