
programma mei

MEI ACTIVITEITEN FAIRcity

30 APRIL – open-air opening van FAIRcinema

locatie: Bajesdorp

tijd: 20.30u

START FAIRcinema programma MEI.

FILMS 0p 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 24, 25 mei

Zie verder in de filmladder.

9 MEI – conferentie INURA

“Fair City – in international activist and academic perspective”

Join activists and academics from abroad for a sparkling international debate on the

struggle for Fair Cities in Europe!

loca%e:	  Plantagedok,	  Plantage	  Doklaan	  8-‐12,	  Amsterdam
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http://faircity.amsterdam/index.php
https://twitter.com/iamfaircity
https://www.facebook.com/FairCity/
http://faircity.amsterdam/agenda/faircinema/


%jd:	  walk-‐in	  19:30,	  programme	  20:00-‐22:30,	  Bar	  open	  %ll	  23:00	  &	  beyond

12 MEI– lezing Ewald Engelen

Titel: Van de competitieve stad naar de zorgende stad

georganiseerd door FAIRcity en Humanities Rally

Locatie: Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1

tijd: 20.00- 22.00 uur 

entree: gratis (donatie) 

14 MEI – Open dag Platform Wooninitiatieven

Burgers creëren zelf hun gezamenlijke woonprojecten.

Drie van zulke initiatieven zijn te bezoeken, gevolgd door een afsluitende

bijeenkomst waarin ervaringen gedeeld worden.

locaties: Acropolis, Nieuwland en Bajesdorp

tijd: 13.00-15.00 rondleiding

16:00 – 17:30 Informatie- en netwerkbijeenkomst in Nieuwland, Pieter

Nieuwlandstraat 93-95

14 MEI – FAIRcity Benefiet in Vrankrijk

bands: Plutonium en Zibabu

Sprekers van Fair City en ADM

DJ Otzac

locatie: Vrankrijk, Spuistraat 216

tijd: 21.00 – 03.00 uur



Entree: donatie (suggestie: 5 euro)

18 MEI – Conferentie Wooncoöperaties

Presentatie Wooncooperatie initiatieven & debat over voorwaarden voor succes van

wooncoops. Georganiseerd door FAIRcity en Vrijcoop.

locatie: Dokzaal – Plantage Doklaan 8

Entree: gratis 

28 MEI– actieweekend o.a. FIETSdemonstratie

Fietsdemo start bij Dokwerker om 13.00 uur. Acties langs de route.

15.00 sluiting op Museumplein.

29 MEI – actieweekend

stadswandeling

thema: het succes van bewonerssprotesten o.lv. Eric Duivenvoorden

locatie: bij het Lieverdje op het Spui

tijd:11.30

Manifestatie FAIR city fair

locatie: Paradiso, grote zaal

tijd: 13.30 -17.00

Optredens, sprekers uit Londen Barcelona en Amsterdam, debat en info markt.

Centrale vraag tijdens deze middag: hoe gaan we verder werken aan een FAIRcity?

Hou vooral de website www.faircity.amsterdam in de gaten voor het nieuws en

de laatste update van de activiteiten.

http://www.faircity.amsterdam/


X
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INTERNATIONAL CALL BY #NUITDEBOUT
28.04.2016|Auteur: faircity

WE CALL FOR A #GLOBALDEBOUTDAY OF ACTION ON THE 15 OF MAY, 2016 We call on

peoples movements across the world to mobilize for justice and real democracy on the

weekend of May 15th, 2016 for a #GLOBALDEBOUT. We invite you to come to Paris for an

International Gathering of movements at Place de la […]

LEES MEER

RED DE POORT!
25.04.2016|Auteur: faircity

Het Haarlemmerplein wordt steeds meer een 2e Leidseplein. Toerisme en horeca nemen

toe en sociale huurwoningen verdwijnen. Stop dit proces en red de Haarlemmerpoort.

Teken de petitie!

LEES MEER

‘AMSTERDAM DREIGT TE VENETIANISEREN’
25.04.2016|Auteur: faircity

Wie Venetië zegt, zegt romantiek. Een droombestemming voor toeristen over de hele

wereld, meer dan 20 miljoen per jaar. Maar ’s werelds mooiste stad is stilaan

onbewoonbaar geworden: het economische leven staat helemaal in functie van de

toeristenindustrie, de haven is opgestopt door monstrueuze plezierjachten en huisvesting

is onbetaalbaar geworden voor de doorsnee Venetiaan. ‘Amsterdam […]
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http://faircity.amsterdam/international-call-by-nuitdebout/
http://faircity.amsterdam/international-call-by-nuitdebout/
http://faircity.amsterdam/red-de-poort/
http://faircity.amsterdam/red-de-poort/
http://faircity.amsterdam/amsterdam-dreigt-te-venetianiseren/


LEES MEER

Oudere artikelen weergeven

http://faircity.amsterdam/amsterdam-dreigt-te-venetianiseren/
http://faircity.amsterdam/page/2/

