Amsterdam Dance Event host eerste hackathon voor globale dance scene
ADE, DGTL en Young Creators slaan handen ineen voor ADE Hackathon
Het Amsterdam Dance Event (ADE) host tijdens de aankomende editie (19 t/m 23 oktober) de
eerste globale hackathon voor de dance scene. In een speciale marathonsessie werkt een groep
van honderd geselecteerde deelnemers aan slimme oplossingen voor vraagstukken rondom de
thema’s veiligheid, festivalbeleving, reisgedrag en festivallogistiek.
Met de ADE Hackathon voegen DGTL, Young Creators en het Amsterdam Dance Event, een initiatief
van Buma, een nieuw onderdeel toe aan het omvangrijke ADE dag- en nachtprogramma. Een mix van
(web-) developers, designers en entrepreneurs sluiten zich 24 uur op om slimme oplossingen te
bedenken voor de uitdagingen waar de dance en festivalscene voor staat.
“Technologie en innovatie behoren tot het het DNA van de globale elektronische muziekindustrie.
Artiesten en organistoren maken steeds meer gebruik van data tijdens hun zoektocht om hun
product, van studio set-up tot festival, verder te verbeteren. Met de lancering van de ADE Hackathon
bieden wij hen een kans om hun nieuwste creaties te verbeteren en gaan we tegelijkertijd op zoek
naar nieuwe kansen en duurzame oplossingen voor bestaande en toekomstige uitdagingen”, aldus
ADE-directeur Richard Zijlma.
Naast de lancering van de ADE Hackathon maakt de organisatie vandaag bekend dat onder meer DJ
en Brownswood labeleigenaar Gilles Peterson (FR), hip-hop pionier Kurtis Blow (US), DJ en producer
Laidback Luke (NL), DJ, producer en tech-innovator Richie Hawtin (CA), de legendarische producer
Scott Storch (US) en rapper/producer Sevn Alias (NL) hun opwachting op ADE’s conferentie. In een
eerder stadium werden onder meer Def Jam CEO Steve Bartels en de producer Hudson Mohawke als
spreker aangekondigd. In totaal maken om en nabij de 450 sprekers hun opwachting tijdens ADE.
Kijk voor een volledig overzicht op: a-d-e.nl/speakers
Daarnaast werd zojuist bekend dat onder meer Carl Craig (US), David Guetta (FR), DJ Harvey (GB), Gui
Boratto (BR), Hudson Mohawke (GB), Jazzy Jeff (US), John Talabot (ES), Netsky (BE), Sander van
Doorn (NL) en Sasha (GB) op ADE’s festival optreden. Zij voegen zich bij in totaal 1400 aangekondigde
artiesten, onder wie Âme (DE), Axwell Λ Ingrosso (SE), Craig David (GB), Dixon (DE), Hardwell (NL),
Jackmaster (GB), Jeff Mills (US), Joris Voorn (NL), Kölsch (DK), Laurent Garnier (FR), Martin Garrix
(NL), Maya Jane Coles (GB), Richie Hawtin (CA), Seth Troxler (US), Skepta (GB), Sven Väth (DE), Tale of
Us (IT) en Tiësto (NL).
Kijk voor een volledig overzicht op: a-d-e.nl/artists

Over het Amsterdam Dance Event
Het Amsterdam Dance Event (ADE) is in 20 jaar uitgegroeid tot het toonaangevende zakelijke
platform voor internationale dance scene. Het 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.
Het Amsterdam Dance Event wordt georganiseerd door Stichting Amsterdam Dance Event,
een initiatief van Buma. Official Partner ADE: KPN

