Programma Vondelbunker 2016
1. Terugkerende evenementen:
Kontra: Bar
Wekelijkse baravond van de Vondelbunker op de donderdag. Soms met bands, soms met pingpong.
SKSU:
Wekelijks kraakspreekuur voor studenten en andere woningzoekenden. Elke donderdag om 19:00 uur.
Teknorobics:
Een harde workout op underground tekno muziek, ook sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn!
Bandavonden:
Er treden maandelijks vele bands op, geen genre te gek voor ons. Wij geven gevestigde en opkomende
bands uit binnen en buitenland een podium! Enkele namen van bands die in 2016 bij ons hebben
opgetreden: KIEFF, Donkey Kong Fu, Paralympics, Tele$hopping, Suzewind, Canshaker Pi, Broker
(UK), Echo Movis, Venin Carmin (FR), Breve (AUS), Pelvoux, Tercio Macabro (ARG), Transfigure
(UK), You Dirty Blue (UK),  Lester&Niki (DK).
Jeffrey's Underground Cinema:
Filmvertoningen uit de cult collectie van Jeffrey Babcock, een bekend figuur in de Amsterdamse
Underground. Vergeten films, klassiekers, verbannen films, altijd met een persoonlijke introductie door
de programmeur,
Psiego Bunker Cinema
Elke maand draait Maarten een 16mm film uit zijn enorme cult collectie.
Bunkerbier:
Waar het vers gebrouwen bier in de bunker te proeven is, van onze eigen brouwers.

Rhythms of Resistance:
Wekelijkse oefenen in onze ruimte de mensen van RoR die demonstraties met hun trommels kracht bij
zetten.
2. Overige noemenswaardige evenementen van het afgelopen jaar
WarpZone:
Organiseert o.a. Chiptune avonden en creëert een aantal keer per jaar een plek om samen te komen en
samen games te ontwikkelen en elkaar te inspireren.
Geertruida
Het Haarlemse platenlabel Geertruida laat vaak bands van hun label of andere artiesten die passen bij
hun label bij ons optreden. Enkele namen uit 2016 zijn: Selectur Dub Narcotic, The Avonden, Breve.
Deze avonden zijn altijd goed bezocht en geven iedereen een kans om opkomende en gevestigde
namen te zien optreden, zonder entree!
LLECA Benefiet (ong. 2x per jaar)
Maakt theater in de gevangenissen van Nicaragua sinds 2009. Ze financieren het programma
grotendeels door het hosten van benefiet activiteiten als feesten en diners in plekken van de
Amsterdamse ondergrond en kraakwereld, zoals de Vondelbunker. Met swingende cumbia, reggaeton
en dancehall DJs!
Vrijwillgers kerstborrel 14 april 2016
De verlate kerstborrel voor alle actieve en betrokken personen voor en door de Vondelbunker.
SOTU Festival 19-24 april
Sounds of the Underground festival dat wij al jaren een plek bieden. Een festival dat bol staat van
experiment en alle controle en verwachtingen van de bezoeker en artiest afpakt om zo tot nieuwe
vormen van kunst te komen. Deze editie hadden we een o.a. een optreden van de legendarische noise
act FCKIN BSTRDS.

Konijn - De straatkamerkaravaan Stoepgoed! 30 april
We gebruiken de stoep en de straat als onze gedeelde huis-, bad-, speel-en eetkamer. De grenzen tussen
privé en publieke ruimte verdwijnen doordat we mobiele, uitvouwbare ‘straatkamers’ op straat creëren.
We willen daarbij het contact tussen mensen op straat en in de buurt vergroten. Met een theatrale en
muzikale karavaan trekken we van Amsterdam Oost naar het hart van de stad: het Vondelpark. De
tocht eindigt in de Vondelbunker, waar we de avond door zullen dansen!
Glassbreaker: 14 mei  opkomende punkbands uit amsterdam en omstreken georganiseerd door een
jong label dan ook band boekt en de scene zo samenbrengt. Na een geslaagde samenwerking kwam er
ook:
Glassbreaker Fest: 27 augustus. Een dag lang met meer dan 10 opkomende hardcore en punkbands.
Het Droit Divin  (theater): 23-25 mei
Afstuderend theaterdocent Lisa Giezen heeft in onze ruimte een prachtige voorstelling gemaakt,
waarbij zij de omgeving van de bunker ook gebruikt heeft. “Een collage die de onmogelijkheid schetst
van verlangen in een wereld vol banaliteit.”
The price of happiness (theater) 17 & 24 juni
Voorstelling met een filosofische inslag door Tessa Holzman.
Alternative Travel Gathering Amsterdam. 29-31 juli
Reizen op een alternatieve en zelfvoorzienende manier. Workshops, debat en lezingen voor iedereen
die interesse heeft in een nomadische levensstijl. Met: film, blogs, muziek, infostands, kunst en DJs.
Free Fringe festival: 1-11 september
Een tegengeluid op het Fringe Festival dat 10 dagen lang de cultuur en vrijheid van Amsterdam toont.
Een wijde en wonderlijke ondergrondse kunst en optredens door lokale en international artiesten. Wij
geven het Free Fringe festival al jaren onderdak in september.
24uZuid: 24 september
Wij namen deel aan het programma 24UUR ZUID van Gemeente Amsterdam. Er werd een rondleiding

geven voor iedereen die interesse had om de ruimte te bezichtigen. Alle deuren waren deze dag open.
Er was veel animo voor onze locatie bij een heel breed publiek.
ADEV: 22 oktober
Na de ADEV (Amsterdam Danst Ergens Voor :demonstratie tijdens het Amsterdam Dance Event, om
een tegengeluid te laten horen aan de commerciële dansmuziek die de stad een week overneemt, heeft
de Vondelbunker de officiële afterparty georganiseerd. Dit was een benefiet voor onze verbouwing
januari 2017.
Cinema of the Dam’d: 28-29 oktober
Tijdens het Halloween weekend draaide we tussen zonsondergang en zonsopgang diverse horrorfilms.
Mother Goose Agency: 4 november.
Amsterdams Bookings Agency ontstaan uit liefde voor muziek, representeert opkomende en
ondergrondse acts en helpt ze aan een breder publiek. Artiesten die deze avond draaiden waren:
Formel, Lövestad, Vingerwerk. Dit was een benefiet voor de verbouwing in januari 2017.
Kunstvlaai: 23-24 november
Wij zijn een van de locaties van het programma van Kunstvlaai 2016. Bij ons zal de eindavond van het
openingsweekend plaatsvinden. Veel kunst!
Bunker Poëzie: 26 november
Zaterdag 26 november is het zo ver: In de rauwe krochten van de vondelbunker zullen verschillende
dichters uit hun schaduw en isolement stappen, acteurs hun masker afleggen en musici hun ziel open
stellen. Een frisse mix van gevestigde namen en schitterende talenten verzorgen een avond
podiumkunst zonder pretenties.

