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Babylon Berlin Festival (uitverkocht)
Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam
Datum:
zaterdag 5 oktober 2019 om 16:00 uur
Locatie:
Pathé Tuschinski, Reguliersbreestraat 26-34, 1017 CN Amsterdam
Informatie: Aanmelden via onze webshop, zie link in tekst
Toegang:
Regulier € 19,50 I € 14,50 studentenkorting

Op zaterdag 5 oktober brengt het ‘Babylon Berlin Festival’ je terug
naar het roerige Berlijn van de jaren 20. Kijk naar de eerste 4
aﬂeveringen van de Duitse hitserie en laat je inspireren door onder
andere een workshop Lindy Hop, een lezing en live jazzmuziek.

Het Babylon Berlin Festival is uitverkocht. De personen die op de wachtlijst staan,
ontvangen hierover bericht.

"Willkommen in der Stadt der Sünde"
'Babylon Berlin' is de duurste en meest ambitieuze Duitse serie ooit. De serie
speelt zich af in 1929, de periode van sociale en politieke omwentelingen in
Duitsland. Armoede, werkloosheid en opkomend nazisme staan in contrast met de
welvaart, het luxe nachtleven en extravagante feesten. De eerste twee seizoenen
zijn gebaseerd op de succesvolle misdaadroman 'Der nasse Fisch' van Volker
Kutscher. Dit najaar verschijnt het derde seizoen.
Wat kun je verwachten?
- Pop-up lezing van Krijn Thijs (DIA) over 'Babylon Berlin - toen en nu'. Hoe
ensceneert de serie de gedoemde stad van de jaren 1920? En waar voelen we
parallellen tussen heden en verleden?
- Aﬂevering 1- 4 van de hitserie 'Babylon Berlin' (Duits met Engelse ondertiteling)
- Workshop Lindy Hop, de beroemdste van alle swingdansen, die zijn oorsprong in
de jaren 20 heeft, door de dansschool Swing in Utrecht (SiU)
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- Q&A met Babylon Berlin-producent Michael Polle (X Filme) (in het Duits)
- Feestelijke afsluiter met de Vintage jazzband WhoSHEdo, die je terugbrengt naar
de nostalgische sfeer van de jaren 20
- Inclusief een drankje bij het feest
Locatie is de sfeervolle bioscoop Pathé Tuschinski.
Bekijk hier het programma van de avond.
Trailer seizoen 1
In samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam en Genootschap NederlandDuitsland
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