Tulp Festival zet Amsterdam met Pasen Amsterdam in vuur en vlam
Bezoekers laatste Lentekermis op de Dam verwelkomd met tulpen.

Amsterdam, 12 april 2017. Het Tulp Festival zet Amsterdam met Pasen in vuur en vlam op verschillende
locaties, dankzij het mooie weer in de eerste twee weken. De nieuw gedoopte Paleiskwartiertulp is uit zijn
schulp gekropen en begroet de bezoekers van de laatste Lentekermis op de Dam (foto). Dit zijn een paar
plekken waar in het Pasen-weekend bloeiende tulpen zijn te bewonderen: voor het Centraal Station, bij
cruiseterminals op de Piet Heynkade, in de haven van IJburg en zelfs in metrostations worden passanten
verwelkomd met vrolijke tulpen. Ze bloeien ook weelderig in winkelgebieden van Oostpoort tot
Gelderlandplein en de Cornelis Schuytstraat tot de Van der Pekstraat in Noord. Niet alleen hotelgasten, maar
ook Amsterdammers kunnen op dit moment genieten van prachtige tulpenpresentaties in onder andere het
Conservatoriumhotel, Sofitel The Grand en Amstel Intercontinental. In de rij voor het museum vrolijken fraaie
tulpen de wachttijd op, op de Westermarkt bij het Anne Frankhuis, bij het Rembrandthuis en aan de Amstel bij
de Hermitage. Ook bijvoorbeeld op het Rembrandtplein, Damrak, Rokin, Raadhuisstraat en Museumplein
steken de bloeiende tulpen fier hun mooie kopjes op tussen de langs slenterend wandelaars. Op andere
plekken komen de tulpen in de volle grond langzaam maar zeker tot bloei; iedere dag worden de kleuren
intenser op bijvoorbeeld de Weteringschans en aan de voet van Vondel in het Vondelpark en in het
Oosterpark. Een informatieve gids met routekaarten geeft alle details over deelnemers, locaties en
tulpensoorten. De gids is verkrijgbaar bij deelnemende organisaties. Volg het nieuws en actuele gegevens over
de bloeiperiodes gedurende het festival via de website www.tulpfestival.com, Facebook:
tulpfestivalamsterdam en Instagram: @tulpfestival.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: onderstaande foto geeft een impressie van enkele tulpenlocaties ter inspiratie voor eigen
beeldopnamen, of voor gebruik. U kunt deze en - naar wens - foto’s van andere locaties in hoge resolutie aanvragen via
pers@tulpfestival.com; voor vragen contact Marieke Klosters via 06 53 37 17 89.
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Half miljoen tulpen in de hoofdstad
Het Tulp Festival stuurt je op ontdekkingsreis en is een prachtige manier voor Amsterdammers en bezoekers de stad en stadsdelen op een
verrassende manier te verkennen. In totaal zijn er in de hoofdstad meer dan een half miljoen tulpen te bewonderen tussen april en half
mei. Honderden soorten tulpen in alle kleurschakeringen - vroegbloeiers en laatbloeiers - domineren straten en pleinen en verlevendigen
perken en parken in de hele stad. Hotels en musea stellen hun speciaal ontworpen tulpentuinen open voor bezoekers.
Over het Tulp Festival Amsterdam
Initiatiefnemer van het Tulp Festival is tuinontwerper Saskia Albrecht. Het is haar ambitie de tulp weer in het Amsterdamse straatbeeld
terug te brengen, met als motto ‘een tulp voor iedere Amsterdammer’. Amsterdam draagt de naam tulpenstad te zijn, maar daarvan zag
je de laatste decennia in de openbare ruimte weinig terug. Toen Saskia Albrecht in Istanbul het daar befaamde tulpenfestival bezocht - 14
miljoen tulpenbollen worden daar jaarlijks door de gemeente geplant - werd het idee geboren in Amsterdam een vergelijkbaar groots
festival gedurende april/mei op te zetten. Voor iedere Amsterdammer een tulp betekent ook van iedere Amsterdammer een tulp.
Scholieren, bedrijven, organisaties en stadsdelen planten bollen, bewoners worden aangemoedigd ook mee te doen om het Amsterdamse
straatbeeld op te fleuren. Zo verbindt Tulp Festival de stad, bedrijven, bewoners en bezoekers. Het nodigt uit tot een verrassende
ontdekkingstocht, die elk jaar weer nieuwe verkenningen oplevert en met het immer groeiende inwonertal (nu ca. 850.000) nog veel
nieuwe tulpenlocaties zal weten te veroveren.
Amsterdam en de tulp
Amsterdam en de tulp worden vaak in één adem genoemd. Ooit, in het begin van de 17e eeuw brachten gezanten de bol mee uit de
paleistuinen van Constantinopel. In korte tijd ontstaat in Amsterdam een stormachtige tulpenrage: bollen worden verkocht voordat ze de
grond uit zijn, zodat de nieuwe eigenaar slechts kan gissen naar zijn aankoop. Even wordt er goed verdiend door de koopmannen, maart
dan loopt het finaal uit de hand: in 1637 worden drie bollen verkocht ter waarde van een Amsterdams grachtenpand. De overheid grijpt in
en de markt stort volledig in. Velen gaan bankroet, spotprenten steken de draak met de tulpenmanie, maar de tulp overleeft en blijft voor
altijd verbonden met Amsterdam.
Toch is de tulp de laatste decennia steeds meer uit het straatbeeld verdwenen; een feit dat opviel en leidde tot een nieuw initiatief: Tulp
Festival was geboren. Stichting Tulp Festival stelt zich ten doel de tulp weer zichtbaar te maken in de hoofdstad, met de wens uiteindelijk
voor iedere Amsterdammer een tulp te planten.

