
Stadspas 25 jaar

met de juli/augustusbon € 3 en € 5 
met de Stadspas 20% korting op 
geselecteerde voorstellingen

Bij Grachtenfestival Amsterdam ontvangt 
u dit jaar opnieuw fl inke kortingen. Zo kunt 
u met de juli/augustusbon voor € 3 naar 
Picnic at the Olympic en voor € 5 een 
rondvaart maken door het Havengebied 
van Amsterdam met aansluitend een 
voorstelling bij de Bonte Zwaan door het 
Ragazze Kwartet. Voor een aantal 
geselecteerde voorstellingen ontvangt u 
20% korting.

The Art of the Brick

Grachtenfestival 
Amsterdam 2014

Data: 15 t/m 24 augustus, diverse locaties 
en tijden 

Prijs: Picnic at the Olympic € 3 (normaal 
€ 25) en Rondvaart Haven met voorstelling
€ 5 (normaal € 18) met de juli/augustusbon. 
Met de Stadspas 20% korting op 
 geselecteerde voorstellingen 
Kaartverkoop: 

www.grachtenfestival.nl/stadspas
Adres: diverse locaties
Meer info: www.grachtenfestival.nl/stadspas 

Op vakantie 
in eigen park!
Op een camping is iedereen gelijk. Met die 
pleerol onder de arm zien we er allemaal 
even knullig uit… Je groet en helpt elkaar. 
Met tips voor een uitje of door de pomp uit 
te lenen. Het Oosterpark, Noorderpark en 
Rembrandtpark worden van 15 t/m 17 
augustus een Buurtcamping! Door samen 
activiteiten te organiseren kunnen 
buurtbewoners tijdens een ontspannen 
vakantie hun buren beter leren kennen.

met de juli/augustusbon gratis

met de juli/augustusbon gratis

De geweldige LEGO-tentoonstelling 
The Art of the Brick werd door CNN 
uitgeroepen tot één van de top 10 
exposities ter wereld die je gezien moet 
hebben. Van een zes meter lang T-Rex 
skelet van 80.000 steentjes tot wereldwijd 
bekende kunstwerken van Da Vinci, 
Vermeer en Rembrandt in 2D en 3D, 
alles gemaakt van LEGO.

Data: 1 juli t/m 31 augustus 
Prijs: gratis met de juli/augustus bon 

(normale prijs € 19) 
Reserveren: aan de kassa van Amsterdam EXPO
Kaartverkoop: aan de kassa van Amsterdam 
EXPO 
Adres: Gustav Mahlerlaan 24
Meer info: www.amsterdamexpo.nl

Data: 15 t/m 17 augustus
Prijs: gratis met de juli/augustusbon 
(normale prijs € 20 per persoon) 
Reserveren: vanaf 18 juni op 
www.debuurtcamping.nl
Kaartverkoop: de juli/augustusbon 
inleveren op de camping
Adres: Oosterpark, Noorderpark 
en Rembrandtpark
Meer info: www.debuurtcamping.nl

Stadspas, Postbus 1650 
1000 BR Amsterdam  

Telefoon: 251 8251 (van 8.30 - 17.00 uur)
E-mail: antwoord@amsterdam.nl
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De Parade; Joep van Aert

juli/augustus aanbiedingen

Ook deze zomer trekken bezoekers weer 
uit het hele land naar het populairste 
festival in Amsterdam Zuidoost. Lekker 
eten, spannend voetbal, fl irten en 
opzwepende muziek zijn de unieke 
ingrediënten voor dit festival. Dat is ook 
dit jaar niet anders met ‘Tha Block’ 
the place to be voor urban hipsters, 
‘Waterkant’ met verschillende muziek-
stijlen voor alle leeftijden en een 
Kinderstad voor de jongste bezoekers. 
Voor ieder wat wils!

Kwaku Summer Festival 
is aan deze zomer

Data: 5 weekenden van 12 juli t/m 10 augustus, 
za van 13.00 tot 00.00 uur, 
zo van 12.00 tot 23.00 uur. 
Voor de kinderen en het voetbaltoernooi is het 
sportcomplex al om 10.00 uur open
Prijs: gratis passe-partout voor het hele 
 festival met de juli/augustusbon (normale 
prijs € 15), dagkaart € 2 met de Stadspas 
(normale prijs € 3,50)
Kaartverkoop: aan de kassa
Adres: Bijlmerpark
Meer info: www.kwakusummerfestival.nl 

met de juli/augustusbon gratis passe-partout  
met de Stadspas € 1,50 korting op dagkaart

Theaterfestival de Parade 
is weer in de stad

met de juli/augustusbon 
€ 10 korting op hoofdmaaltijd bij 
restaurant La Cantine
met de  Stadspas 50% korting op 
toegang terrein

Theaterfestival de Parade is een rondreizend 
theaterfestival dat van 8 t/m 24 augustus 
neerstrijkt in het Martin Luther Kingpark in 
Amsterdam. Op de Parade spelen dit jaar 
87 voorstellingen, 37 bands en zijn er 
’s middags verschillende kindervoorstellin-
gen. Voorstellingsprijzen variëren van € 2 tot 
€ 10 per persoon.
Naast de vele voorstellingen zijn er ook 
verschillende bars en restaurants waar u 
fi jn wat kunt eten of drinken.

Data: 8 t/m 24 augustus
ma, di en do 15.00 tot 01.00 uur
wo, zo 14.00 tot 01.00 uur
vr 15.00 tot 02.00 uur
za 14.00 tot 02.00 uur
Prijs: € 10 korting met de juli/augustusbon op 
hoofdmaaltijd bij restaurant La Cantine. 
Met de Stadspas toegang terrein € 3,75 
(normale prijs € 7,50). Let op: voor 16.00 uur en 
jonger dan 12 of 65+ gratis toegang!
Adres: Martin Luther Kingpark 

Meer info: www.deparade.nl


