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Bezoek... 
STATE OF FASHION

Het eerste internationale 
mode-event dat zich toespitst op 
duurzame, eerlijke mode. Onder 
andere Vetements, Iris van 
Herpen, G-Star RAW en Zegna 
doen mee. In de kern is het een 
tentoonstelling, waar je mooie en 
baanbrekende kleding kunt 
bewonderen, maar er zijn ook 
lezingen en workshops,  
bijvoorbeeld over: hoe maak je 
sieraden van oude plastic tassen?
Melkfabriek, Arnhem, 1 juni tot en 
met 22 juli, stateoffashion.org
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Speel... 
MANIFESTO

Pablo Picasso is van het kubisme,  
Andy Warhol maakte pop-art en Marcel 
Duchamp was Dada. Hoe staat het ervoor 
met jouw kunstkennis? Dit tof vormgegeven 
spel is stiekem leerzaam, maar vooral leuk 
om te spelen. In kwartetvorm kun je  
anderen imponeren met je kunstkennis óf 
gewoon leuke plaatjes kijken, want alles is 
mooi vormgegeven door illustrator Lauren 
Tamaki. €16
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Kijk… 
FOODWEKEN

 
Het is weer tijd voor de 
Foodweken op NPO 3. Waar 
komt ons eten vandaan, wat 
zit erin? Tot en met 25 juni 
betekent dit bijvoorbeeld de 
Keuringsdienst van Waarde 
Quiz (elke werkdag om 20.25 
uur), Boter, Kaas noch Eieren 
(31 mei, 21.35 uur) – een 
programma over een 
veganistische levensstijl – en 
verschillende FoodDocs. 
npo3.nl4

Hotspot... 
ARC BY LUTE

Topchef Peter Lute, bekend van het 
restaurant De Kruidfabriek (in Amstelveen) 
en eerdere seizoenen van Masterchef Nederland, 
heeft een nieuw restaurant geopend. ARC 
zit aan de Amstel, en alleen het pand is al 
geweldig, dat is namelijk het oude 
Amsterdamse Stadsarchief. Bovendien is er 
een prettig en groot terras, waar je kunt 
borrelen of eten. Nu we het toch over eten 
hebben... Peter Lute staat bekend als een 
chef die goed is met kruiden en groenten, 
dat zie je ook op de kaart van ARC terug. 
Amsteldijk 67, Amsterdam 

ENJOY 
YOUR 
VEGGIES
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THE 
BEACH 
LIFE

Lees...
PRESIDENT 
VERMIST

Een spectaculaire thriller, 
die óók nog eens (deels) 
geschreven is door Bill 
Clinton: wij zijn geïntri-
geerd. Bestsellerauteur 
James Patterson sloeg de 
handen ineen met de  
ex-president. €20

Luister naar... 
BEN HOWARD

Je kunt niet om de Britse singer-songwriter 
heen deze maanden: op 7 juli geeft hij  
een concert in Afas Live in Amsterdam én 
op 1 juni verschijnt zijn nieuwe album 
Noonday Dream. Fans hebben een topzomer!
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Must-see... 
THE BOOKSHOP

In deze verfilming van Penelope 
Fitzgeralds De Boekhandel besluit 
weduwe Florence Green (Emily 
Mortimer) eind jaren vijftig haar 
leven weer op te pakken, door een 
boekwinkel te openen. In het 
Britse kustplaatsje waar ze woont 
doet dat een hoop stof opwaaien. 
Vanaf 6 juli in de bioscoop.
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Ga naar...
COLORADO CHARLIE

Als de zon schijnt, wil je bijna automatisch naar het strand 
rennen. Logisch. Ren ook eens een keer naar Scheveningen, en 
om precies te zijn naar de nieuwe club Colorado Charlie. Ze 
geven er fijne feestjes, maar je kunt er ook tot laat in de avond 
naar live-muziek luisteren of films kijken. Iedere zondag geven 
ze bovendien een yogales, maar je kunt natuurlijk ook gewoon 
relaxen op je strandstoel en genieten van zomerse drankjes of 
Aziatische gerechten. Zwarte Pad 64, coloradocharlie.nl
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UTRECHT CENTRAAL
 

Niet het station, maar het gratis 
muziekfestival. Door de hele 
binnenstad van Utrecht is muziek te 
horen, van onder andere Eefje de 
Visser, LUWTEN en Nuno dos 
Santos. Utrecht, 3 juni
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VONDELPARK 
OPENLUCHTTHEATER
 

Nog meer muziek, lekker in de buitenlucht. 
Hier luister je naar namen als Ruben Hein en 
Jeangu Macrooy plus de beste zomerse dj’s. 
Vondelpark, Amsterdam, ieder weekend van 3 juni 
tot 16 september, meer info via openluchttheater.nl
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3x for free

WK 
ZANDSCULPTUREN

Misschien denk je best 
aardige zandkastelen te 
kunnen bouwen, maar dit 
is wel van een héél ander 
niveau. Van 4 juni t/m  
19 augustus is Den Haag  
het podium voor het 
Wereldkampioenschap 
Zandsculpturen maken.  
De kunstenaars komen uit 
Japan, Mexico en Rusland. 
Lange Voorhout, Den Haag
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