Tulp Festival Amsterdam
31 maart - 30 april 2018
Honderdduizenden tulpen
85 locaties
Tulpenlint van Amsterdam Noord tot Zuidoost en van Oost tot Nieuw-West

EYE Boulevard Amsterdam Noord

Museumplein Amsterdam Zuid

‘Een tulp voor iedere Amsterdammer’ is het motto van het Tulp Festival 2018, dat de hele maand april (of
zolang de tulpen bloeien) het Amsterdamse straatbeeld opfleurt van Noord tot Zuidoost en van Oost tot
Nieuw-West. Tulp Festival stuurt je op ontdekkingsreis door alle stadsdelen. Een wandeling of fietstocht langs
de 85 locaties is een prachtige manier voor Amsterdammers en bezoekers om de hoofdstad op een
verrassende manier te verkennen.
Veel nieuwe locaties
Honderdduizenden tulpen in potten en in de volle grond zorgen in april en mei voor een kleurrijk 'lint' dwars
door de stad. Tulpen in honderden soorten en alle kleurschakeringen domineren (winkel)straten en pleinen en
verlevendigen bruggen, perken en parken. Tulp Festival Amsterdam is uitgebreid met tal van nieuwe locaties.
Vanaf de Dam naar de Sloterplas markeren fraaie tulpenvariaties de route 'Van Paleis tot Plas'. In Zuidoost
geven tulpen in de Amsterdamse Poort extra kleur aan het 50-jarig bestaan van de Bijlmer. Nieuw zijn ook
tulpenpresentaties op verschillende NS-stations en GVB-metrostations. Deelnemende hotels en musea stellen
hun speciaal ontworpen tulpentuinen open voor bezoekers. Zo verbindt Tulp Festival de stad, bedrijven,
bewoners en bezoekers.

Stippenterras Sloterplas Amsterdam Nieuw-West

Ook tulpen op Amsterdam Centraal

Informatiegids
Een informatieve gids met routekaarten geeft alle details over deelnemers, locaties en tulpensoorten. De gids
is vanaf 31 maart verkrijgbaar bij deelnemende organisaties. Volg het nieuws en actuele gegevens over de
bloeiperiodes gedurende het festival via de website http://www.tulpfestival.com, Facebook:
tulpfestivalamsterdam en Instagram: @tulpfestival.

Oostpoort

Amsterdamse Poort - Zuidoost

Deelnemers Tulp Festival 2018
Amstelveenseweg, Amsterdam Tulip Museum, , Amsterdamse Poort, Andaz Amsterdam, Beurs van Berlage,
Bijenkorf, Cornelis Schuytstraat, Conservatorium Hotel, Cromhouthuis, De Vergulden Eenhoorn, Doubletree by
Hilton-Centraal, EYE, GVB, Gelderlandplein, Hermitage Amsterdam, Hilton Amsterdam, iBulb, ING, KIT, Lloyd
Hotel, Museum Van Loon, Museum Willet-Holthuysen, Mövenpick Hotel, NEMO Science Museum, NS/ProRail,
Nuon, , Paleiskwartier, Passengers Terminal Amsterdam, Port of Amsterdam, Pulitzer Hotel, RAI Amsterdam,
Rederij Plas, Rijksmuseum, Sloterplas, Sofitel Legend The Grand Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Stadsdeel
Nieuw-West, Stadsdeel Noord, Stadsdeel West, Stadsdeel Zuid, Stadsdeel Zuidoost, Stromma, Van Eesteren
Museum, Van Gogh Museum, Vondelpark, Waldorf Astoria Amsterdam, Winkelcentrum Oostpoort, Zuidas.

Op bruggen, bij hotels en musea

Tuinontwerper Saskia Albrecht, initiatiefnemer Tulp Festival Amsterdam

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.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer persinformatie en hoge resolutie beeldmateriaal contact MKpr, Marieke Klosters e-mail:
marieke@mkpr.nl of pers@tulpfestival.com; telefoon: 06 53 37 17 89.

