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PROGRAMMA FESTIVAL STAD 30 JANUARI 2020

Op Festival Stad stel je bij binnenkomst je 
programma samen. Je verzamelt entreekaartjes 
voor activiteiten die je volgordelijk wilt bezoeken. 
Wees op tijd, want sommige activiteiten hebben 
maar beperkt plek! 

Festival Stad wordt georganiseerd door APPM, Urhahn | stedenbouw & strategie en Stadkwadraat.
Dit programma is nog in ontwikkeling en kan hier en daar nog wijzigen. 
Voorafgaand aan het festival krijg je het definitieve programma opgestuurd. 

FESTIVAL STAD
DONDERDAG 30 JANUARI 2020 | 13:00 - 18:00 UUR
DE STRATEGIEFABRIEK AMSTERDAM 

Tijdens het Festival STAD kijken we naar de stad. Niet zoals die nu is, maar zoals die 
wordt. Of zoals we willen dat de stad gaat worden. Want daar werken we allemaal 
hard aan: hoe houden we onze stad leefbaar? Hoe maken we nog beter of anders 
gebruik van de bestaande ruimte? Hoe houden we haar fijn om in te wonen, veilig, 
klaar voor klimaatveranderingen en duurzaam? 

Het festival is gericht op het gesprek. Op leren, ontwikkelen en ontdekken. 
Ambities genoeg, maar hoe maak je de juiste keuzes en afwegingen in 
stedelijke transformatiegebieden? We gaan in op de impact en kansen van de 
energietransitie en de (on)mogelijkheden van deelmobiliteit en de rol van de 
fiets in steden. Én we onderzoeken hoe je tijdens het ontwikkelen va de stad 
ook de sociale component ruimte biedt. We gaan naar buiten: op safari door een 
herontwikkelingsgebied en een klimaatwandeling om te ontdekken hoe je de stad 
klimaatadaptief kunt maken.

Schrijf je in of lees meer over het festival op http://bit.do/festivalstad

Dit is een interactieve PDF. Beweeg met je muis over de programma-onderdelen voor meer informatie. 

Let op: dit werkt alleen op een computer, niet op een telefoon of tablet.

http://bit.do/festivalstad
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