
Hoofddorp, 28 juni 2018  
  
Amsterdam Dance Event maakt eerste selectie artiesten bekend 
  
Het Amsterdam Dance Event (ADE), ’s werelds grootste clubfestival en het belangrijkste zakelijke 
conferentie voor elektronische muziek, maakt vandaag de eerste selectie artiesten bekend. Onder 
hen bevinden zich Bonobo, Charlotte de Witte, Colin Benders, GAIA, Jeff Mills, Laurent 
Garnier, Martin Garrix, Nina Kraviz, Orbital, Peggy Gou en Richie Hawtin. De organisatie verwacht 
tijdens de 23e editie een recordaantal van ruim 400.000 bezoekers te verwelkomen. 
  
Het vijfdaagse festival- en conferentieprogramma van 17 tot en met 21 oktober 2018 wordt 
wereldwijd gezien als toonaangevend en besteedt naast muziek volop aandacht aan andere 
kunstdisciplines zoals design, film en fotografie en de laatste technologische en maatschappelijke 
trends.  
  
Richard Zijlma, directeur van Amsterdam Dance Event: "We passeren bij de komende editie naar alle 
waarschijnlijkheid de magische grens van 400.000 bezoekers. En de rek lijkt er nog niet uit, ook 
omdat we ditmaal mensen uit meer dan 100 landen ontvangen. Wij willen muzikaal talent en 
de elektronische muziekindustrie een wereldwijd podium bieden. Op basis van die 100 
nationaliteiten mag je concluderen dat we die doelstelling ruimschoots behalen. Het is niet alleen 
zichtbaar dat Amsterdam gedurende een week het kloppend hart van de globale muziekindustrie is, 
maar dat ADE ook echt tot de broedplaats voor culturele en technologische innovatie is uitgegroeid." 
  
De organisatie ziet in 2018 een opvallende groei van het beats programma en verwacht toenemende 
belangstelling voor muziekstijlen als hiphop, bass en beats. Het ADE verwelkomde in 2017 ruim 2.500 
artiesten en 550 sprekers in een recordaantal van 160 locaties. In eerder stadium maakte de 
organisatie bekend dat in 2018 onder meer het openingsconcert met het Metropole Orkest en het 
gratis stadsfestival ADE Hangover in het programma terugkeren. Ook de Hackaton is weer 
opgenomen in de programmering. Deze vindt plaats op loopafstand van DeLaMar waardoor die beter 
toegankelijk is voor alle conferentiebezoekers. 
  
Voor meer informatie over ADE en een compleet overzicht van de bevestigde artiesten: a-d-e.nl 
  
Het Amsterdam Dance Event wordt georganiseerd door Stichting Amsterdam Dance Event, een 
initiatief van Buma. 
 
 
  


