
Stadsarchief Amsterdam 

en Top Notch nodigen u 

van harte uit voor een 

feestelijke avond op 

donderdag 5 juni 2014 

om 20 uur, ter gelegenheid 

van de opening van 

twee tentoonstellingen 

en een boekpresentatie.
 
Entree vanaf 19.30 uur
Graag aanmelden voor 2 juni 2014 via: 
tentoonstelling@stadsarchief.amsterdam.nl 

Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam

www.stadsarchief.amsterdam.nl 

Uitnodiging 

Programma
Welkom door Marens Engelhard, 

directeur Stadsarchief

Introductie door Saskia Asser, 

gastconservator van DE STRAAT OP!
Gesprek met Amsterdammers uit het boek 

van Ed van der Elsken en met de drie 

straatfotografen door Pieter Hulst, AT5 

presentator van De straten van Amsterdam 

Aanbieding van het eerste exemplaar van het 

boek AMSTERDAM! door Kees de Koning, 

directeur Top Notch, aan Anneke Hilhorst, de 

weduwe van Ed van der Elsken 

Het programma wordt muzikaal omlijst door 

zangeres Mieke Stemerdink

Op vertoon van deze uitnodiging 
gratis toegang tot de tentoonstellingen
in het weekend van 6, 7 en 8 juni

&



Het Stadsarchief Amsterdam presenteert de 
tentoonstelling Amsterdam! Ed van der Elsken, 
oude foto’s 1947-1970, naar aanleiding van de 
herdruk van het gelijknamige fotoboek. 
De expositie geeft een nieuwe kijk op Ed van der 
Elskens bijzondere beeldverhaal van Amsterdam 
in de jaren ’50 en ’60. De herdruk van het 
legendarische fotoboek wordt uitgegeven 
door Top Notch, in samenwerking met uitgeverij 
Bas Lubberhuizen en Lecturis. t/m 14 september 

Voor Hans Eijkelboom, Reinier Gerritsen en 
Theo Niekus is de straat, waar de dynamiek en 
vitaliteit van de grote stad zichtbaar worden, al 
jaren hun werkterrein. Zij weten het begrip 
straatfotografie een nieuwe invulling te geven. 
De straat op! is een antwoord en een aanvulling 
op Van der Elskens Amsterdam! t/m 21 september

Met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst
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