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FOTO-EXPOSITIE IN AANLOOP NAAR LUSTRUMEDITIE
ERWIN OLAF, WOUTER VAN GENS EN M.C. DE WAAL EXPOSEREN 
RONDOM VIJFJARIG MILKSHAKE FESTIVAL IN WESTERPARK

Vanaf 23 juli, een week voor de lustrumeditie van het Milkshake Festival in het 
Amsterdamse Westerpark, start een Mega Milkshake Foto Expo met werk van topfotografen 
Erwin Olaf, Wouter van Gens en M.C. de Waal. Zij laten hun bijdrage aan het 
campagnebeeld van het festival zien op de kade van het Westerpark. Bovendien komen 
tegelijkertijd de bekende letters van IAMSTERDAM daar te staan in regenboogkleuren. 
Milkshake organiseert dit samen met het stadsdeel West in Amsterdam.

Milkshake vindt voor de vijfde keer plaats op het terrein van het Westerpark. Speciaal voor 
deze lustrumeditie is voor een tweedaags festival gekozen. Wethouder Simone Kukenheim 
opent het festival zaterdag 30 juli samen met musicalacteur Robbert van den Bergh 
(ondermeer Jersey Boys en momenteel The Bodyguard) en KX Radio DJ Tamar Tieleman. 
Robbert en Tamar presenteren een spelshow op de roller disco: Op Goed Gelukt. Simone 
Kukenheim zal als eerste vragen beantwoorden tijdens deze show.

Milkshake Festival 
Het Milkshake Festival is een dance-festival dat is ontwikkeld vanuit de gedachtegang ‘niets 
moet, alles mag’. Het laat zien dat entertainment, muziekkeuze, kledingkeuze en status niets 
met seksualiteit te maken heeft. Tijdens Milkshake heerst er een sfeer die vrij is van de door 
de maatschappij gecreëerde hokjesgeest. Het leven is juist een feest dankzij de grote 
diversiteit van huidskleuren, seksuele voorkeuren en een scala aan verschijningsvormen. 
Milkshake viert de stad en haar initiatieven en zet zich in voor iets meer hoffelijkheid en 
liefde voor elkaar. Dik, dun, klein, groot, homo, hetero, trans, travo, pikzwart of lelieblank: 
mensen zijn het zout van de aarde en dit gaan we vieren!
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