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1. The Max Meser Group (LNP) // Nieuwe Leliestraat 190A // Kamerhost: Max
Yes, you read it well: The Max Meser Group. The word 'Group' is added to Max Meser, which marks a new starting point.
Their music has become a bit more aggressive, but the lyrics add a touch of fun. Their 60's psych-pop music is more
carefree, which is about feeling energetically free. Which you will! New bassist Ben Chapman ensures that the harmony
vocals, which have always been so characteristic of Max Meser's sound, have been retained in the renewed cast.

2. EVA // Prinsengracht 239E // Kamerhost: Yvonne
EVA gaat als een speer. Ze won in 2016 de eerste prĳs voor podiumkunsten bĳ De Diamantfabriek, zĳn uitgekozen als 1
van de 3 beste acts van het afgelopen Delft Fringe Festival en zĳn van plan heel Nederland en België op de kop te zetten
met hun EP die in 2020 uit zal komen. EVA bestaat uit een contrabassist, toetsenist, violiste en zingende gitariste en
schrĳfster Eva Bos. Hence de naam. Bĳ het Stukafest zal EVA de festivalversie van de voorstelling leven² spelen. Leven² gaat
over het leven zo optimaal en zoveel mogelĳk willen leven. Want wie wil dat nou niet?

3. Mad Rev (LNP) // Prinsengracht 219-233 // Kamerhost: Teun
Revellinho Hamel, better known by his stage name Mad Rev Da Surinam Swordsman (born February 23rd, 1991) is a
Surinamese rapper who raps in American-English. He was born and raised in Amsterdam. He started rapping and making
his own demo's at the age of 17 and is known for his funky uptempo flows with punchlines, multi-syllable lyrics and strong
messages about crooked police officers, prejudice, unity and racism in the world.

4. Lion's Den (LNP) // Herengracht 78 // Kamerhost: Yara
Lion's Den is the ambient folk project of Matthieu Huĳser. His melancholic folk-music is influenced by artists like Devendra
Banhart, Mazzy Star & Destroyer. The band consists of melodic bass player Pelle Bast and synth-wizard Martin van der
Heide. In 2018 Lion's Den released the album Naoko, in which he collaborated with various artists.

5. Stukaspreker: Nienke Wĳnants // Hartenstraat 29-II // Kamerhost: Noa
'Vanaf midden twintig lĳkt het wel permanent spitsuur in je hoofd. Belangrĳke keuzes moeten worden gemaakt.'
Nienke Wĳnants is schrĳver, psycholoog en loopbaanadviseur. Vorig jaar verscheen Twintigerstwĳfels en
Dertigersdilemmaʼs. Ze schrĳft columns en geeft in binnen- en buitenland lezingen en workshops voor en over millennials,
en nu ook op Stukafest!

6. R.A.E. (LNP) // Elandsgracht 98-III // Kamerhost: Ilias
Rae is a singer-songwriter who dibbled and dabbles in a combination of jazz-blues-reggae and soul. Her spoken word
incorporated with luscious melodies speaks for your inner voice. One with the earth, and the sea and the sky – This is Rae.

7. KEES // Da Costakade 200C K5 // Kamerhost: Shifra
Soms mag je over haar buikje aaien maar het volgende moment haalt ze keihard naar je uit. De muziek van KEES laat zich
omschrĳven als prikkelende Nederlandstalige electro-pop, aan haar Nederlandse teksten merk je dat ze is opgegroeid met
de Jeugd van Tegenwoordig en Spinvis. Als je live ziet hoe ze in haar eentje met gitaar, synths, loopstation en beats haar
nummers ter plekke vormt, merk je dat haar muzikale invloeden veel breder rĳken dan Nederland. Bon Iver, Lianne la
Havas en haar uitgesproken eigenheid komen samen tot mooie liedjes waarbĳ je kan huilen of dansen. Je mag zelf kiezen
wat. Ze is smoorverliefd op haar thuishaven Rotterdam, maar na het winnen van onder andere de Grote Prĳs van Nederland
in 2019 is ze op nog veel meer plekken te zien, waaronder bĳ Stukafest Amsterdam!

8. Nana (LNP) // Tweede Helmersstraat 32-II // Kamerhost: Bram
The melancholic music of Rotterdam based singer/songwriter Nana touches the emotion. With a voice that reaches from
deep sounding vocals till a high, vulnerable sound, she sings about the power of heartache and love itself. Nana brings this
universal feeling from deep within her, in a mix of alternative pop with classical, cinematic influences. Her voice got
described by Papercut Magazine as ʻʼLaura Marling-esque vocals guided by the impassioned soul of Jeff Buckleyʼʼ. Nana
released her debut EP MEUS x MEA in 2017 and recently played at Sofar Sounds NYC.

9. De Literaire Boyband // Herengracht 415 // Kamerhost: Boekmanstichting, Pleun
BOYBAND | de literaire boyband, maakt literatuur om door heen te gillen: poëzie op een podium, maar dan met
meezingbare refreinen, zwoele blikken en de constante dreiging van een brake-up. Wout Waanders, Jelko Arts, Laurens van
de Linde, Martin Rombouts en Koen Frĳns zĳn het enige schrĳverscollectief met dansmoves. Een theatershow over de
spotlights, over spelen voor boekenbonnen en de angst voor solo gaan.

10. Comedytrain // Kloveniersburgwal 80-IV // Kamerhost: Moo
Bugra Gedik (1993) is een stadsjongen die zĳn mond niet kan houden. In 2014 vond hĳ zĳn heil in de stand-up en
sindsdien spuwt hĳ zĳn trant comedy: rauw en introspectief met een filosofisch randje. Bugra (met een stille ʻgʼ) is
opgegroeid in Amsterdam-West tussen Turken en tokkies en geschoold in Zuid tussen Vespaʼs en kakkers. Doe daar zĳn
perverse studentenleven bĳ en je krĳgt een beeld van deze brutale cabaretier. In mei 2017 won Bugra de jury- en
publieksprĳs op het Amsterdam Studenten Cabaret Festival. Hĳ is nu vooral vaak te vinden in Toomler.

11. Firma Frictie // Kloveniersburgwal 80-I // Kamerhost: Nienke
Ook zoʼn moeite om alle ballen in de lucht te houden? Stella en Luus hebben de oplossing voor onhandige emoties,
beginnende depressie en onbereikbare verlangens. Met hun optreden ʻDoodle Your Dayʼ vertellen zĳ hierover. Hoe te werk
te gaan. Je pakt een lege bladzĳde in je bullet journal. Je schrĳft al je problemen rats, rats, rats onder elkaar. Dikke streep
en schrĳf; “houd er mee opʼʼ. Een paar keer per dag doorlezen en het wordt vanzelf minder. Stella is al bĳna van al haar
problemen af. Stella van den Sigtenhorst (HKU 2017) en Lusanne Arts (ATKA 2016) maken voorstellingen waarbĳ ze een
persoonlĳke karaktereigenschap onder de loep nemen en vertalen naar de hedendaagse maatschappĳ.

12. Simon Bus (LNP) // Oude Waal 40A // Kamerhost: Bente
The Netherlands played an important part in the development of the art of self-portraiture that came about during the
Renaissance. It is suspected that Jan van Eyck who worked in The Hague until 1425, painted a self-portrait with the work
Man with red turban. In Self-portrait, man on orange floor, Simon Bus approaches self-portrait art from the perspective of
dance. He portrays himself in poses and movements that fluctuate between his ideal self-image and a caricature.
Choreography & performance / Simon Bus. Music / Charlie Campbell – showtime paul. Production / Korzo

13. Magic Tom & Yuri // Prins Hendrikkade 155B // Kamerhost: Lucas
Magic Tom & Yuri is het COOLSTE anarchistische goochelduo van dit moment. Hun show is een mix van theater, punk,
magic, dans en vooral heel veel komedie!Superveel mensen hebben gezegd dat Magic Tom & Yuri het grappigste is dat ze
ooit hebben gezien, en dat heeft een reden. Magic Tom & Yuri kennen elkaar namelĳk al sinds de brugklas in Haarlem
Gevaarlem en hebben sindsdien vet veel goede grappen gemaakt. Het begon allemaal met hun theatrale punkband
Orgaanklap, en vloeide snel over in de Tom & Yuri Extravaganza sketch-show om vervolgens zĳn climax te bereiken in hun
nieuwste succesverhaal: Magic Tom & Yuri!

14. Hans en Jelle // Bĳltjespad 38B // Kamerhost: Paula
Wĳ zĳn Hans en Jelle. Niet meer, niet minder. Het is wat het is en daar moet je het mee doen. We spreken uit het hart en
hebben het hart op onze tong. Wĳ zĳn Hans en Jelle, daar moet je het mee doen. Met hun act “mag ik dat zeggen” een
rap/spoken word over vrĳheid van meningsuiting speelden Hans en Jelle op diverse festivals door heel Nederland met als
Hoogtepunten Bevrĳdingsfestival Overĳssel en tĳdens Woorden Worden Zinnen in het Paard van Troje. Ze zĳn nu terug, met
meer liedjes met harde taal, waarbĳ liefde het doel is.

15. Bab Ad-daar // Oostenburgerpark 124 // Kamerhost: Hapé
Bab Ad-daar is een huis en de deur staat atlĳd open. Een warm huis (Bĳ het NNT - Noord Nederlands Toneel en Club Guy &
Roni), waar nieuwkomers in Nederland welkom zĳn. Een plek waar wordt gedanst, muziek gespeeld en theater gemaakt.
Een plek waar bruggen worden gebouwd om nieuwkomers in contact te brengen met professionals in het culturele veld. De
voorstelling 'Het Lot' is een op waarheid gebaseerd verhaal dat je kan inspireren, het wordt verteld door echte mensen,
vluchtelingen.

16. TG Alles Valt // Hoogte Kadĳk 133-IV // Kamerhost: Liza
“Twee mensen staan op het dak. Balancerend op de rand. De twee mensen vallen van het dak. Iedereen ziet ze vallen. 100
meter nog. Toeschouwers kĳken naar de vallende mensen alsof dat niet hun problemen zĳn. De vallende mensen vallen
verder. Enkele seconde nog. Dan gebeurt er iets wat niemand aan zag komen… Alles Valt is een ritmische- en muzikale
theatervoorstelling over de huidige wereldproblematiek. Verpakt in een verhaal over twee vallende mensen laten Judith
Borgers & Rick Snelderwaard het publiek nadenken over naderend onheil. Wordt er alleen maar naar gekeken of doet nog
iemand iets?”

17. Fruitcake (Kruidkoek & Joost Oomen) // Weesperstraat 39- 5 hoog// Kamerhost: Medina
Vruchtjes Eten is een samenwerking tussen dichter Joost Oomen en GarageJazzBand Kruidkoek: een voorstelling op het
grensvlak van muziek en literatuur. Zĳ geven antwoord op de vraag hoe vrolĳkheid op het publiek over te brengen op een
originele, nieuwe en on-ironische manier in een show die draait om vreugde, verrassingen en vrĳwel elke vorm van
vruchtjes.

18. Poëziebus // Nieuwe Keizersgracht 36B // Kamerhost: Margot
De Poëziebus verbindt dichters en organisatoren uit alle hoeken van de woordkunst en het taalgebied. Dat doet zĳ onder
meer door een jaarlĳkse tour voor podiumdichters door Nederland en België te organiseren.
Onze artiesten zĳn: Tĳgerlelie Wĳnhard (met Luka Schuurman op gitaar), Aurora Guds en Elisa Lo-A-Njoe!

19. Café Theater Festival: AFRA (LNP) // Govert Flinckstraat 376-II // Kamerhost: Daan
An ode to... Afra pièce is an ode to woman who have been struggling in life. The woman who keep their heads up because
they don't want their world to know that their hearts are broken. We need to remember these woman. Remember, you were
born as a life-giver, miracle creator, magic maker. Remember your power and grace, the depth of your deep sea heart.
Never forget you are a woman, divine, as you have been from the start.

20. Amsterdams Kleinkunstfestival // De Lairessestraat 126 // Kamerhost: Nadine
Na drie intensieve en spannende selectierondes presenteert het Amsterdams Kleinkunst Festival de zes halve finalisten van
de AKF Sonneveldprĳs 2020!Deze cabaret- en kleinkunsttalenten gaan van januari tot april met hun zelfgeschreven
programmaʼs op een landelĳke try-out tournee. Daarbĳ worden ze gecoacht door verschillende theatermakers en regisseurs
en volgen ze diverse Keep an Eye Masterclasses. Vlieguren maken, schrĳven, schrappen en ontwikkelen. Alles om straks
goed voorbereid de ʻHalve Finalesʼ in Theater Bellevue in Amsterdam te kunnen spelen. Claudia de Breĳ, Maarten van
Roozendaal, Van der Laan en Woe, Louise Korthals, Richard Groenendĳk, Pieter Derks, Eva Crutzen en Yentl en de Boer
stonden eerder in de finale van de AKF Sonneveldprĳs. Wie weet treft u vanavond al de winnaar van de AKF Sonneveldprĳs
2020!
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StukaFeest Line-up
MC: Diederik Kreike
The Cool Quest
TESSEL
Kremlin Disko
Goodlife Tribe
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Stukafood
1. 'Skek - Uncharted Land
2. Taste Before You Waste -
Koolstrae
3. Café Fest - Freddy and the
Scabies Sisters


