
*****************************
GROOT EN  
BELANGRIJK  
NIEUWS
*****************************

Het Eddie the Eagle T-shirt van Job 
Wouters aka Letman aka our bestest is 
bijna af en klaar om te halen voor een 
schijntje of gratis te ontvangen als je ons 
tijdsdocument gesuppoort hebt.

*****************************

01/05 EDDIE & THE EAGLES 
OT301: DE NEK VAN NARCISSUS

*****************************
Stichting Doek en het Eddie the Ea-
gle Museum presenteren maande- 
lijks: Eddie and the Eagles. Dit keer 
groots uitgepakt naar aanleiding van 
het Doek festival. Een avond vol 
muziek en perfomances. kunst en 
drank. Dit keer gecureerd door onze 
nieuwe aanwinst stagaires Rein op 
‘t Root en Martha Kamminga.
- Locatie: OT301
- eddytheeaglemuseum.com

05/05 BEVRIJDINGSDAG:  
TRASHVILLE OP BLIJBURG
*****************************

Superbolides van afval, pitspoezen, 
harde muziek en wild armzwaaien. 
Eddie organiseert Trashville, een 
stad waar koning Vuilnis regeert. 
Met als absoluut dieptepunt: een 
Afvalrace. Dit alles op Blijburg, 5 
mei. Bevrijden is rijden.
Bouw ook je eigen wagen, teams 
kunnen zich inschrijven houd de 
website in de gaten.
- Locatie: Blijburg
-  eddietheeaglemuseum.com         
   trashville.nl 
   blijburg.nl

*****************************
09/05 HET EDDIE THE EAGLE 
GROOT WATERBALLET
*************************
****
Zoro Feigl en het Eddie the Eagle 
Museum komen met een groot 
waterkanon in de vorm van de 
grootste werkende fallus ter wereld. 
Fonteinen, parpalus en wetsuits, 
voel nattigheid op Hemeltjelief! 
Kinderen tot 12 jaar gratis! De 
afterparty begint om 23:00 uur en 
duurt tot 4:00, en is helaas niet voor 
kinderen.
- Noorderlicht
- hemeltjelieffestival.nl/

23/05 – 31/05 TWENTE BIENALE
*****************************

Eddie the Eagle Museum doet 
mee als kunstenaar aan de Twente 
Bienale en maakt samen met Victor 
Schaduw een groot ruimtelijk werk 
in de grote ruimte.Met o.a: Atelier 
van Lieshout, Jonathan Meese, 
David Cerny, Bas Klompmaker, 
Ahmet Ogut, Jonas Ohlsson, Jan 
Cremer, Marina Abramovic, Miktor 
en Molf, en nog andere grote namen 
zoals wij.
- Locatie: Deventer
- 2013.twentebiennale.nl
 
 
*****************************
01/06 EDDIE THE EAGLE  
CULTURELE PROGRAMMERING 
LENTEKABINET
*****************************

Eddie the Eagle Museum cureert 
het culturele programmavan het 
Lentekabinet in natuurgebied het 
Twiske: met daarin absolute tophits 
van de laatste 2 jaar Eddie the Eagle 
Museum zoals Marc Koolen Lets 
Kill the Moonshine, de gillende 
NHXNHQSULQV�YDQ�%UDP�*UDDÁDQG��
Supercity, Local Spastics, Miktor en 
Molf, Club Interbellum, Sjim Hen-
drix, de Eddie the Eagle Expeditie, 
Miktor en Molf, Pips:LAB en ga 
zo maar door: let op de website en 
koop snel kaartjes want het is bijna 
uitverkocht!
- Locatie: Het Twiske
- hetkabinetfestival.nl/

*****************************

*****************************
15/16 JUNI INDIAN SUMMER 
FESTIVAL

**************************
Guus Meeuwis, de Prodigy, Kane 
en Kean allemaal dat soort dingen. 
De Eddie the Eagle Expeditie gaat 
opzoek naar drugs en emotie. Zijn 
er nog hippies in West friesland of 
alleen maar kaas. wat wil je nog 
meer. Je had erbij moeten zijn.
- Broek op Langedijk
- indiansummerfestival.nl

*****************************
18/19/05 LONDON CALLING:  
EDDIE THE EAGLE THEATER
*****************************

Eddie the Eagle Theater staat onder 
leinding van Naomi Elke avond een 
theaterstuk/muziek stuk op perfor-
mance in de Tolhuistuin in samenw-
erking met Paradiso.
- Locatie: Tolhuistuin
- londoncalling.nl/

*****************************

08/06 RUSSIAN CAR BOOTH 
PARTY

*****************************
5XVODQG�EHQHÀHW�IHHVW��9RGND�HQ�
jouw gestolen autoradio. 9 ongereg-
istreerde auto’s een lege garage met 
ongezelligig licht.

Carbooth
Club Interbellum
Mediamatic 

 
*************************
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*****************************

En dan vertrekt het Eddie the Eagle 
Museum voor een maand naar  
St- Petersburg om mee te doen aan 
de grootse expositie Shadowboxing 
onder leiding van Club Interbel-
lum. We gaan met de vrachtwagen 
dus ook de reis erheen zal niet de 
minste zijn.
Deelnemende Kunstenaars:


