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FOYER 
FotoLabKiekie
Laat je vastleggen in rauw zwart/wit door 
fotografen van FotoLabKiekie en keer met een 
tastbare herinnering huiswaarts.

Signs
Stechmann/Wieger
In het wit geklede ‘fl ag-messengers’ laten je 
door de avond heen boodschappen versturen 
in vlaggenalfabet.

RABOZAAL
Troupe en Nuit VIII
De Theatertroep
De achtste editie van ‘Troupe en Nuit’: een 
nacht vol tragedie, komedie, kunsten en 
kluchten, muziek, dans, gestruikel en getuimel.

Winnaar Grote Prijs van 
Nederland Singer Songwriter

TENT
Circus in development
TENT selecteert de beste acts uit het nieuwe 
circustheater, met o.a. slangenmensen, 
jongleurs en net afgestudeerde circusartiesten.

Contigo
O Ultimo Momento
Een poëtisch circusduet van een danser met 
zijn stoel.

THE MAX
Great Minds: 
Dr. Moon, Jiggy Djé, Sticks, Winne
Een heuse hiphopsupergroep bestaande uit 
drie van Nederlands beste rappers en een pro-
ducer die is opgeleid onder de vleugels van Wu 
Tang-grootmeester RZA.

Finley McGowan 
(voorheen Finley Quaye)
Deze Schotse zanger brengt rootsreggae, 
triphop, blues en funk met een jazzy inslag.

Encore
Amsterdam’s home of hiphop en R&B en 
kledingmerk Daily Paper bundelen deze avond 
de krachten voor een speciale editie die in het 
teken staat van fashion.

OUDE ZAAL
Breaking Levees
Jonge Amsterdamse band met heerlijke ram-
melende psychedelische bluesrock, vorig jaar 
opgericht uit de as van de band ‘The Dust’.

Maison du Malheur
Ouderwets swingen op vooroorlogse drums, 
honky tonk piano, roestig koper en de verha-
lende liedjes van J.P. Mesker. Bekend van de 
Heineken reclame!

Headphone
Indietronica met een jazzstempel; 
electronische pop met een randje.

Ill Bill
Rauwe ongepolijste raps van één van de hard-
ste undergroundrappers en voormalig Non 
Phixion-lid.

Encore
Amsterdam’s home of hiphop en R&B.

GALERIE
FAS-Kinderen
Allard de Witte
Foto-expositie die een zeer persoonlijke kijk 
geeft in de belevingswereld van kinderen met 
FAS (Foetaal Alcohol Syndroom).

THEATERZAAL
WeTube
Sander Veenhof
Herleef de nostalgische manier van samen 
tv-kijken, maar dan met een moderne, 
interactieve twist.

CINEMA
Vers Bloed
Best of HKU Media 2013  
Korte fi lmpjes van vierdejaars studenten HKU 
Media, met o.a. de internethit ‘Gracht’ en de 
Klik! Award-winnaar ‘End Trip’. 

Revenge of Bad Animation
Verzamelaar en conservator Michael Helmer-
horst presenteert een programma vol bizarre, 
obscure animatiefi lmpjes.

Good Ol’ Freda
Documentaire over Freda Kelly, goede vriendin 
en secretaresse van The Beatles.

MEDIAROOM
The Last Kiss 
of the Tarantula
Overzichtstentoonstelling van VJ Tarantula 
waarmee ze na zestien jaar afscheid neemt van 
de Melkweg.

THEEHUIS
De perfecte plek om tussen de voorstellingen 
en optredens door een drankje te drinken en 
bij te kletsen.

Zin in meer HELEMAAL MELKWEG? De volgende editie zal plaats-
vinden op zaterdag 15 februari. Houd www.helemaal.melkweg.
nl in de gaten voor het programmaoverzicht.
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