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Commerciële bijlage

15 JAAR DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE!

VOORWOORD VAN XANDER DE BUISONJÉ
Elk jaar slaagt De Vrienden van Amstel LIVE! er weer in om aan het begin van het nieuwe
jaar een spectaculair feest neer te zetten! Ik herinner me nog goed dat ik in 2000 voor
de eerste keer bij De Vrienden van Amstel LIVE! mocht komen zingen met Volumia!. Een
ongelooflijk feest waar ik dertien jaar later nog steeds verslaafd aan ben.
Dit jaar bestaat De Vrienden van Amstel LIVE! vijftien jaar en dat gaan we groots vieren.
Alle acht avonden zijn volledig uitverkocht en we ontvangen voor het eerst in vijftien
jaar meer dan 100.000 bezoekers! Kun je het je voorstellen? Meer dan 100.000 mensen
die intens genieten van het beste van Nederlandse bodem, de niet te evenaren sfeer en
natuurlijk een overheerlijk glas Amstel bier dat de hele avond compleet maakt.
De Vrienden van Amstel LIVE! 2013 wordt zonder twijfel de beste show in vijftien jaar.
We zijn trots dat we Marco Borsato voor het eerst mogen ontvangen in de grootste
Amstelkroeg van Nederland. Maar er zijn nog zoveel andere verrassingen… Ik sta in
ieder geval te popelen om weer te beginnen!
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| De Vrienden van Amstel LIVE! volgens Marco Borsato, Nick & Simon en De Dijk
| Show, decor, feiten & cijfers
| De Vrienden van Amstel LIVE! volgens BLØF, VanVelzen en DI-RECT
| Artiesten over vijftien jaar De Vrienden van Amstel LIVE!
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Bassist Hans va
n der Lubbe: “D
e eerste keer da
optraden bij De
t we
Vrienden van Am
stel LIVE! werd
ik echt getroffen
door al die rade
rtjes die in elka
grijpen om zo’n
ar
complex geheel
m
et
zoveel artiesten
mogelijk te mak
en. Inmiddels ki
jk ik daar niet m
van op, het wen
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t. Maar het blijv
en een paar he
gezellige dagen,
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waarin je veel an
dere muzikanten
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vinden De Vriend
van Amstel LIVE!
en
zó gezellig dat w
e dit absoluut no
even wilden mee
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pikken. Het is vo
or ons altijd iets
naar uit te kijken.”
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“EEN ECHT KROEGGEVOEL MET
TWAALFDUIZEND MENSEN”

“DE VRIENDEN VAN AM
STEL LIVE! IS EEN
OPEENSTAPELING VA
N ALLEEN MAAR
HOOGTEPUNTEN”

NICK & SIMON

MARCO BORSATO

AANTAL KEER VVAL: 3
MOOI MOMENT: “IN DE HUID VAN DE BEATLES
KRUIPEN”

AANTAL KEER VVAL: 1
MOOI MOMENT: “IEDERE KEER ALS GUUS HET
PODIUM OPKOMT”

Simon Keizer: “De Vrienden van Amstel LIVE! voelt
als een schoolreisje. Het valt in twee weekenden
en tussendoor hoef je niets anders. Dus iedereen
blijft slapen en na afloop nog een tijdje hangen voor
een drankje en een hapje. Het is zo gezellig, dat wij
het heel jammer vinden als we het zouden moeten
missen.
Vorig jaar stonden Nick en ik niet op het podium in
Ahoy. De ongeschreven regel is dat als je twee jaar
achter elkaar opgetreden hebt, het tijd is voor een
jaartje rust. Maar omdat wij er per se bij wilden zijn,
hebben we toen maar aangeboden de muziek op
de crewparty te verzorgen. Dat vond de organisatie
een goed idee en zo waren we gewoon weer van de
partij.
Sinds een paar jaar kent de show het onderdeel De
Helden van Amstel LIVE!, dat ook als zelfstandig
evenement door het land reist. Dat is voor zowel
de bezoekers als de artiesten echt een hoogtepunt
op de avond. Wij mochten dat ook een keer op
ons nemen en kropen letterlijk in de huid van The
Beatles. Inclusief Britpopkapsel en in sixties tenue.
Even helemaal losgaan op de muziek van iemand
anders is echt te gek en de zaal dacht daar niet
anders over.
De kracht van De Vrienden van Amstel LIVE! is dat
ze ieder jaar enorm uitpakken. Elke editie heeft een
ander thema, met als overkoepelende slogan ‘de
grootste Amstelkroeg van Nederland’. Dat ze een hal
met twaalf- tot dertienduizend mensen zo weten
aan te kleden en te verbouwen dat je toch een echt
kroeggevoel krijgt, vind ik heel knap. We kijken daar
dan ook wel met een schuin oog naar ter inspiratie
voor onze eigen stadionshows in het Gelredome.”

Marco Borsato: “Ik vind het heel bijzonder dat ik
eindelijk een keer mee kan doen. Ik ben al heel vaak
gevraagd, maar het is nog niet eerder gelukt om
het in mijn agenda te passen. Voor deze vijftiende
jubileumeditie heb ik gezegd: wat er gebeurt,
gebeurt er, maar ik ben erbij in Ahoy dit jaar.

De Vrienden van Amstel LIVE! is bijna mythisch door
de combinatie van artiesten die je nergens anders
ziet. Waar krijg je nu bijvoorbeeld Within Temptation
en Jan Smit op één podium? Het is een opeenstapeling
van alleen maar hoogtepunten en het publiek vreet
het. Ook voor de artiesten is het heerlijk om mee te
doen, je hoeft een keer niet zelf de hele avond de kar
te trekken. Maar dat wil niet zeggen dat je achterover
kunt leunen hoor. Je moet in een kort tijdsbestek
vlammen, de hele muziekwereld is daar en je wil
natuurlijk wel even laten zien wat je in huis hebt.
Ik heb er echt zin in. Lekker optreden en na afloop een
borreltje drinken, een kaartje leggen en bijkletsen
met muziekvrienden onder elkaar. We komen elkaar
het hele jaar tegen, maar dan is iedereen altijd druk.
Tijdens De Vrienden van Amstel LIVE! is er eindelijk
tijd om bij te kletsen. Niet alleen over het vak,
maar juist ook persoonlijke dingen. Het is een en al
broederschap.
Ik ben bijna elk jaar wel even wezen kijken. Voor mij
is iedere keer dat Guus Meeuwis het podium opkomt
een hoogtepunt. Guus is Guus, daar is er geen
tweede van. Hij is niet alleen een vriend van Amstel,
maar ook een vriend van mij. Gelukkig kruisen onze
wegen elkaar altijd weer. Dat is echte vriendschap,
voor het leven. Ik weet zeker dat we ooit nog eens
samen op dat podium in Ahoy staan.”

OP @VRIENDVANAMSTEL
OP FACEBOOK.COM/AMSTEL
3.

BEKIJK

DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE!

DE VRIENDEN VAN

KOMT MET EIGEN FOTOCAMERA APP

AMSTEL LIVE!

VERKRIJGBAAR VIA

Ga op de foto met de artiesten die optreden, beklim zelf het
podium in Ahoy, proost met een glas Amstel of fotografeer
jezelf onder de bekende kroonluchter en deel het met al je
vrienden. Leuk als voorpret voor thuis en natuurlijk uitermate
geschikt als fotocamera tijdens De Vrienden van Amstel LIVE!

DONDERDAG 7 FEBRUARI 20:30 - 22:30 UUR

DOWNLOAD NU GRATIS DE AMSTEL CAM

FEEST IN DE BIERBROUWERIJ
VAN EEN EENVOUDIG PODIUM NAAR EEN COMPLETE AMSTELWERELD ALS DECOR

De Vrienden van Amstel LIVE! is niet alleen
legendarisch door de bijzondere samensmelting
van de beste artiesten van Nederlandse bodem,
maar ook door de sensationele show. Ook dit jaar
is weer alles uit de kast gehaald.
Ieder jaar weer wordt Ahoy voor De Vrienden
van Amstel LIVE! twee weken lang omgetoverd
tot de grootste Amstelkroeg van Nederland.
Stonden de artiesten vorig jaar nog op te treden
tussen twee levensechte kroegpanden, dit jaar
is het decor een heuse bierbrouwerij. Producent
Machiel Hofman van Tribe: “Het is de bedoeling
dat de bezoekers het idee hebben middenin
een gigantische brouwerij te staan, zonder de
knusse en gezellige sfeer die het evenement zo
kenmerkt, te verliezen.”
Maandenlang heeft een team van creatieven
keihard gewerkt om De Vrienden van Amstel LIVE!
ook dit jaar weer toonaangevend, entertaining
en vernieuwend te maken. Machiel: “We zien
veel shows, met name in Amerika. Daar zijn ze,
onder meer in Las Vegas, veel verder dan wij in
Europa. We laten ons inspireren door concerten
en Cirque du Soleil-shows, die we doorvertalen
naar een manier waarop het bij Amstel blijft
passen. Dit jaar kunnen we bijvoorbeeld met
één druk op de knop het totale beeld van het
hoofdpodium veranderen door gebruik te maken
van bewegende podiumdelen en moderne
videotechnieken. De wereld die we in Ahoy
bouwen trekken we door naar het VIP-dorp, waar
je zelfs kunt eten in een Amstelbrouwerij aan een
groot dorpsplein.”

ARTIESTENBUSSEN RIJDEN TIJDENS HET EVENEMENT AF EN
TUSSEN HOTEL EN AHOY
4 AAN
ER WORDT OP 6 VERSCHILLENDE
PODIA
6 OPGETREDEN
DE SHOW IS TE ZIEN OP 8 IMMENSE
8 VIDEOSCHERMEN,
WAARVAN DE GROOTSTE 8X8 METER IS
TIJDENS DE SHOW DOEN 10 CAMERA S
10 VERSLAG
VAN DE AVOND
VOOR HET TRANSPORT VAN ALLE MATERIALEN ZIJN
25 MAAR
LIEFST 25 VRACHTWAGENS NODIG
EVENZOVEEL KLEEDKAMERS WORDEN GEBRUIKT OM ALLE
TE KUNNEN HERBERGEN
25 ARTIESTEN
IN TOTAAL ZULLEN 87 BANDLEDEN EN ARTIESTEN DE 6
VERSCHILLENDE
PODIA BETREDEN
87
OP HET PODIUM ZIJN 100 ECHTE
100 BIERFUSTEN
VERWERKT
500 PERSONEN ZIJN WERKZAAM TIJDENS
500 DERUIMVRIENDEN
VAN AMSTEL LIVE! IN AHOY
IN HET DAK VAN AHOY EN ROND HET PODIUM WORDEN IN TOTAAL 750
750 LAMPEN
GEPLAATST OM DE SHOW TE BELICHTEN
HET EVENEMENT ONTVANGT ELKE AVOND 1000
1000 PERSONEN
ALS VIP- GAST
VAN AMSTEL LIVE! TELT 1250 OVERNACHTINGEN
1250 INDEHETVRIENDEN
OFFICIELE ARTIESTENHOTEL

In vijftien jaar tijd is er veel veranderd bij De
Vrienden van Amstel LIVE!, weet Machiel. “Het
begon ooit met twee bandjes die naast elkaar op
een groot podium speelden. Nu zijn er door de
hele zaal maar liefst zeven plekken waar wordt
opgetreden. Van een groot doek, wat stellingen
en een trap als decor stappen we nu elk jaar in
een compleet vernieuwde Amstelwereld. Alleen
de kroonluchter komt elk jaar weer terug als vast
ankerpunt. We zijn natuurlijk vijftien jaar verder,
er is simpelweg meer mogelijk, maar we stellen
ons ook elk jaar weer ten doel een betere show
neer te zetten, vol spannende en spraakmakende
momenten.”
Dit jaar is natuurlijk extra speciaal vanwege het
vijftienjarig jubileum. Niet alleen wordt in de
opening teruggeblikt op vijftien jaar Vrienden,
ook zijn er meer artiesten dan voorgaande
jaren en is er een aantal verassingsoptredens.
“Maar verder is het gewoon als vanouds één
groot feest, precies zoals het publiek van ons
verwacht”, benadrukt Machiel. Dat dit evenement
zo’n succes is en de bezoekersaantallen blijven
groeien, komt volgens hem mede door de nieuwe
koers die in 2010 is ingezet. “Naast het decor
dat jaarlijks verandert, is de show zelf altijd
verrassend. Je weet nooit welke artiest je waar
zult zien, wie er duetten doen en zelfs niet altijd
wie er op zullen treden. Maar het resultaat is
altijd feest, niemand gaat teleurgesteld naar huis.
Ook de artiesten niet, die zien De Vrienden van
Amstel LIVE! inmiddels zelf ook als een feestweek
met collega’s.”

TREKT DE SHOW ONGEVEER 13000 BEZOEKERS
13000 PERIN TOTAAL
AVOND NAAR AHOY
50000 ALLE PODIA WORDEN GEBOUWD OP 50000 METER STAAL
75000 ONDER DIE PODIA LIGT 75000 METER AAN KABELS
IN TOTAAL BEZOEKEN 105000 MENSEN DEZE 15E EDITIE VAN HET
105000 EVENEMENT
DAARNAAST KIJKEN OOK NOG EENS JAARLIJKS 1000000 MENSEN
1000000 NAAR
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE! OP TV

GRATIS DVD BIJ EEN KRAT

AMSTEL MET HET BESTE VAN 15 JAAR

DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE!

4.0% ALC.

LEKKER VOORDELIG
4.

4 T/M 24 FEBRUARI 2013
BIJ ALLE JUMBO WINKELS!

MEER INFORMATIE OP AMSTEL.NL/JUMBO
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JAMES BROWN”

Zanger Marcel Veenendaal: “Vorig
jaar deden we een aantal keer mee
met De Helden van Amstel LIVE!,
kleinere broer van De Vrienden van
de
Amstel LIVE!, waarmee Amstel doo
r Nederland reist. Met collega-arties
als Nick & Simon, Barry Hay en Way
ten
lon speelden we een avond lang num
mers van onze eigen muzikale held
Wij kropen daarvoor in de huid van
en.
The Rolling Stones, The Doors en Jam
es Brown. Fantastisch was dat. Kom
jaar doen we daarom weer mee, wee
end
r met andere helden. Dat is nog moe
ilijk kiezen als je met vijf bent. Er
komen zoveel artiesten voorbij, wan
t we hebben natuurlijk veel meer
dan drie helden. En iedereen denkt
‘ie het beter weet. Uiteindelijk heb
dat
ben we de knoop doorgehakt hoo
r en eren we opnieuw een paar moo
artiesten.
ie
We proberen de nummers zo dich
t mogelijk bij het origineel te houden
, want ik vind je een hele stoere jong
je denkt dat je die echte klassiekers
en als
beter kunt doen dan The Doors of
de Stones zelf. We duiken er heel
om de muziek eigen te maken. Zo
diep
in
hebben we van James Brown heel
veel live-optredens bekeken. Hij spee
nummers op het podium een stuk
lt
zijn
sneller dan op het album en dat knal
t. Die vulkaanuitbarsting van ener
past DI-RECT wel. En het slaat ook
gie, dat
aan in de zaal, die ging helemaal los.
Iedereen stond te dansen.
De Helden van Amstel LIVE! komt
elk jaar terug als vast onderdeel op
De Vrienden van Amstel LIVE!. We
tijdens dit blok drie nummers van
spelen
The Rolling Stones. Het publiek kent
al
die nummers, het wordt echt een fees
Volgens mij komt iedereen schor
tje.
thuis van een avondje Ahoy. Wijzelf
in ieder geval wel. De Vrienden van
LIVE! is lachen, gieren, brullen. Een
Ams
tel
soort apenkooien voor artiesten.”
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HET KLEIN

E PODIUM”

Zanger Paskal Jakobsen: “Eigenlijk waren we de eerste
keer in Ahoy een beetje verbolgen over het feit dat we
‘weggemoffeld’ werden op het kleine podium. We hadde
n net die drietrapsraket van de eerste hits achter
de rug en waren daar enorm trots op. Maar als nieuw
komers durfden we er uiteraard niets van te zeggen.
Uiteindelijk bleek dat kleine podium juist de beste plek
waar we hadden kunnen optreden, het contact met
het publiek was geweldig. Een magisch gevoel dat niet
valt uit te leggen. Voor ons was het een keerpunt, de
bevestiging dat we als band daadwerkelijk bestaansrech
t hadden.
Ook bijzonder was het moment dat ik Kronenburg Park
zong met de Frank Boeijen Groep. Ik weet nog dat
ik dacht: “wat is die drummer goed!” Kort daarna overle
ed onze drummer Chris. Dat duet heeft ons op het
idee gebracht om Norman bij de band te vragen.

“WE ZIJN ER AL VANAF HET PRILLE BEGIN BIJ”

6.

Nog steeds vinden we het leuk om op te treden, maar
ook als we er zelf niet staan probeer ik altijd een
avond te komen. Ik ben eigenlijk niet zo van het hossen
en springen, maar het is toch bijzonder dat het
iedere keer weer lukt om half bekend Nederland al die
avonden achter elkaar samen te krijgen. De sfeer
is vanaf de eerste editie onveranderd, het is een soort
staalkaart van de meest populaire artiesten van dat
moment. Uiteindelijk is het in de kleedkamers en wande
lgangen het allerleukst, omdat je zo veel bekenden
tegenkomt. En dan wordt het ieder jaar weer iets te gezelli
g en lukt het nóóit om op tijd naar huis te gaan.”
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JEROEN VAN KONINGSBRUGGE
“Voor mij is De Vrienden van Amstel LIVE! een gigantisch
intiem feestje.”
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“Spelen op De Vrie
nden van Amstel LI
VE! is elke keer wee
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r
van het nieuwe jaar
. Het publiek en
de organisatie mak
en elke winter war
mer… Het bier niet
gelukkig! Happy ne
w year!!!”

VANVELZEN

“Voor zowel artiesten als
publiek is De Vrienden van
Amstel LIVE! al 15 jaar lang
de ultieme win-win situatie”
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GUUS MEEUWIS

“In 15 jaar heeft De Vrienden van Am
stel LIVE! muziek, vriendschap en
feest weten te combineren tot een eve
nement dat niet meer is weg te denken
uit Nederland! Dat geldt natuurlijk
voor het publiek, maar ook voor alle
muzikanten die hun kunsten in Aho
y hebben mogen vertonen! Proﬁciat
met
deze mijlpaal!”
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EIJEN

Hartelijk gefeliciteerd!

2013 een jaar om veel te vieren
De Vrienden van Amstel LIVE! van harte gefeliciteerd
met het 15-jarig jubileum! De Telegraaf wenst alle
artiesten en bezoekers veel plezier en een fantastisch
feestelijke show.

120 jaar geleden verscheen de eerste Telegraaf, dus
ook wij vieren feest. Dat doen we door aandacht te
besteden aan jubilea van andere Nederlandse bedrijven
en initiatieven, zoals nu: De Vrienden van Amstel LIVE!

Nederland leest
De Telegraaf
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VRIENDEN, TOT VOLGEND JAAR!

BESTEL NU ALVAST JE
KAARTEN VOOR 2014!
VRIENDENVANAMSTEL.NL

