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20 juli 2020
Bekijk online

Beste Uitmail-lezer,
Zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt hebben we vorige week geen Uitmail verstuurd. Door
het coronavirus zijn de meeste culturele attracties en locaties in Amsterdam gesloten.
Vrijwel alle evenementen zijn afgelast. Je favoriete filmhuis is dicht, de concertzalen leeg
en zelfs een biertje aan de bar zit er niet meer in.
Vanaf deze week ontvang je wel weer een Uitmail van ons, maar uiteraard kun je de
komende periode ander soort content van ons verwachten. Zo geven we je tips hoe je toch
aan je portie cultuur komt, maar dan vanaf de bank. We delen de leukste boeken, films,
online musea tours met je zodat je toch een beetje betrokken blijft bij alles wat onze stad te
bieden heeft.

Podcast van, door en voor Amsterdammers

Nu je beter zo min mogelijk de deur uit kunt gaan, betekent dat niet dat je de stad
niet meer kunt ontdekken. Er zijn fantastische podcasts waarmee je alsnog de
stad beter leert kennen. Wij hebben daarom de leukste podcasts in, voor en door
Amsterdammers op een rij gezet.

BEKIJK DE PODCASTS

https://view.e.iamsterdam.com/?qs=6aa98c2e81a12c2cd3b57803b3848fec39b8036613e93e977a6ad377adbdeeb73686a440430093c7d0217df9…
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Webcam op de Dam
Wil je toch je stad een beetje in de
gaten houden? Bekijk dan de livestream
van de webcam die op de Dam hangt.
Zo kan je precies zien wat er buiten
gebeurt.

MEER INFORMATIE

Films die zijn
opgenomen in
Amsterdam

Picl
Je favoriete filmhuis is dicht, maar je
kunt er nog steeds een beetje naartoe
met Picl. Amsterdamse filmhuizen die
meedoen zijn: Eye, Rialto en het
Ketelhuis.

MEER INFORMATIE

Door alle maatregelen kun je niet meer
dagelijks genieten van Amsterdam.
Gelukkig zijn er meerdere films met
Amsterdam als decor. Zo kan je toch
nog genieten van onze mooie stad!

KIJK NAAR AMSTERDAM

https://view.e.iamsterdam.com/?qs=6aa98c2e81a12c2cd3b57803b3848fec39b8036613e93e977a6ad377adbdeeb73686a440430093c7d0217df9…
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IDFA Online

Deel je werkplek

Op de site van IDFA staan bijna 300

Om ondanks de "social distance" toch

projecten die je gratis online kunt
bekijken. Zo kun je mooi je eigen Best

een beetje contact te houden met
elkaar delen we elke week een

of IDFA organiseren!

challenge. Deze week: Deel je
werkplek!

MEER INFORMATIE
#THUISINAMS

Een virtuele
rondleiding door
musea

Helaas moesten ook alle musea in
Amsterdam hun deuren sluiten.
Gelukkig kun je een aantal
wereldberoemde kunstwerken nog wel
virtueel zien!

ONLINE MUSEUMBEZOEK
https://view.e.iamsterdam.com/?qs=6aa98c2e81a12c2cd3b57803b3848fec39b8036613e93e977a6ad377adbdeeb73686a440430093c7d0217df9…
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Last Minute Ticket Shop
BEKIJK DE AGENDA

Word Uitkrant abonnee
Eten en drinken
Adverteren

Deze e-mail is verstuurd aan m.mohamadalhaj@iamsterdam.com
Voor een goede ontvangst voeg je uitmail@e.iamsterdam.com toe aan het
adresboek.
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