Ambassade van Montmartre in Jordaan
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Commune Libre du Vieux Montmartre'worden geplaatst in onze wijk. Hij komt te hangen aa

=

burgemeesters van Montmartre en Amsterdam het
origineel onthulden. Daarmee bezegelden zii dat de Jordaan deel uitmaakte van de internationale alliantie van'wij gemeenten'. Het gedenkbord markeert tevens een hoogtepunt in het
immense repertoire aan activiteiten dat na de Tweede Wereldoorlog in volkswijken in Europa
werd gerealiseerd.
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In de Jordaan gaven ervaren kunstenaars een
kwalitatieve impuls aan het in t949 opgerichte Jordaanfestival. Zij schreven muziek,
liedteksten en cabaretvoorstellingen vocr het
in de wijk aanwezige talent. Zij organiseerden
ook zangwedstrijden, zoals de fameuze: De
beste Stemmen van de Jordaan. De activiteiten trokken de aandacht van andere jonge
kunstenaars (fotografen, politieke cartoonisten). Ondernemers als: platenzaak De Draaitafel en Schildersateller Jan Luhifwaren
actief betrokken bij de organisatie. Vertegenwoordigers van andere voiksbuurten in Europa en zelfs van daarbuiten waren ais eregast aanwezig: in 1954 zelfs 'de president' uit
Harlem (New York).

Betekenisvolle leeÍomgeving
Het karakter van de wijk de Jordaan is veranderd, als gevolg van gentrification en de toeristenindustrie. Juist daarom moet het verleden van de wijk zichtbaar en afleesbaar
blijven. Met Het GangenProieci is Stichting
Jordaanmuseum er in geslaagd een meerlagige en dynamische betekenis te geven aan
de leefomgeving in de Jordaan, zodat huidige
bewoners, nieuwkomers en (oud]Jordanezen, evenals touristen, deel uitmaken van het
aanwezige'erfgoedveld'. Ook met het Montmartre-project wordt een brug geslagen tussen heden, verleden en toekomst van de wiik.

Internationale Alliantie was een initiatief
van'La Commune Libre du Vieux Montmartre', opgericht in Montmartre in het jaar
De

192o. Het Jordaanmuseum wil foto's, documenten en verhalen over deze internationale
alliantie van'Communes Libres' delen met
Montmartre en andere aangesloten volksbuurten: De Marollen in Brussel, Soho in
Londen en Trastèvere in Rome. I
De replica van de plaquette Ambassade La
Commune Libre du Vieux Montmartre' wordt

feestelijk onthuld tijdens open Monumentendag op 8 en 9 september.
Het programma wordt bekend gemaakt op de
Facebookpagina van het Jordaanmuseum en
op Jordaanmuseum.nl

