Shoproute Hip & Vintage
Langs deze route vind je de beste interieurshops voor een heus hipsterhuis, maar ook ultieme fashion en accessoires. Van coole nieuwe kleding
van kleine merken tot stijlvolle snuisterijen en fijne vintage meubels. En wel zo makkelijk: veel van deze adressen hebben van alles wat onder
één dak. Ontdek meer leuke winkels en shoproutes op iamsterdam.com/shoppen

 GEKAAPT

 RAW MATERIALS



 BOUNCESPACE

 ALL THE LUCK IN THE WORLD

Interieur & fashion

Rauwe en ruige meubels en accessoires

Eten uit alle windstreken

Mini Brooklyn

Vintage, handgemaakte en nieuwe producten

Twintig jonge Amsterdamse ondernemers
runnen deze overzichtelijke pop-up store
in de Magnaplaza met interieuraccessoires, fashion en meubels. De producten
hebben duurzaamheid als gemene deler.
Zo zijn er tassen van Oh my Bag, marmeren onderzetters van Stoned, T-shirts van
Geitenwollenshirts en poefen van Doin
Goods.

In deze enorme winkel (600m2!) vind je
vooral veel rauwe en ruige meubels van
gebruikt, onbewerkt hout uit Indonesië
en India. Maar ook volop snijplanken,
kaarsen, schalen, kisten, kapstokken,
houten letters en kelim kussens om de
boel mee af te stylen.

Het is nog lastig kiezen uit al die aantrekkelijke stalletjes in deze indoor food
market in de voormalige tramremise.
Je eet hier onder andere sushi wraps
met quinoa, Vietnamese broodjes, petit
fours, steak sandwiches en de beste tosti
in town. En dan is er ook nog een gin &
tonic bar.

In creatief verzamelpand BounceSpace zit
een dependance van coffee roasters Lot
Sixty One. Behalve goede koffie hebben ze
hier gezonde ontbijtjes, cakes, scones en
salad bowls. BounceSpace is ook de plek
voor een knipbeurt door BubbleKid kapper
of het aanschaffen/repareren van je (race)
fiets bij de Fietskantine.

Bij ATLITW stap je een wereld vol smaak
en sfeer binnen, waardoor je eigenlijk
alles wel wilt hebben. Van fijne sieraden en handgemaakte accessoires tot
vintage meubels, servies, sjaals en tassen.
Allemaal precies leuk neergezet, oud en
nieuw door elkaar met veel plantjes voor
een vrolijk groen accent.

 HUTSPOT

 LOCAL GOODS STORE

 BULLITT

 FRIDAY NEXT

 ANNA+NINA

Eclectische mix van meubels en mode

Unieke conceptstore

Schatkist vol snuisterijen

Bij Bullitt vind je alles wat eigenaresse
Florence mooi vindt. Dat kan variëren
van een vintage design meubel of klein
schilderij tot handgemaakte sieraden,
glaswerk en nieuwe kleding van opkomende ontwerpers. De eclectische winkel
is overzichtelijk gevuld met originele
spullen voor leuke prijzen.

De enorme winkel Friday Next staat vol
met stylish producten. Van vloerkleden
en designbanken tot servies, glaswerk
en grappige cadeautjes. Niet alleen
gevestigde namen als Cappelini en Fritz
Hansen krijgen hier een plek, je ziet ook
waar van jonge (lokale) ontwerpers. En
tijdens het shoppen kun je lekker even
gaan zitten met een smoothie, salade of
broodje van het café.

De winkel van Anna en Nina is een heuse
schatkist. Je vindt hier originele sieraden
en kleding van hun eigen merk, maar
ook woonaccessoires, (vintage) meubels,
kunst, souvenirs en allerlei snuisterijen.
Stuk voor stuk favorieten van de dames
en prachtig gestyled in de winkel.

Rozengracht 231, 1016NA
www.rawmaterials.nl

Nieuwezijds Voorburgwal 18, 1012 SJ
www.gekaapt.nu

Hipster conceptstore

Amsterdamse Indie brands

Bij Hutspot vind je een goeie mix van
vintage design, niche boeken, sieraden,
kunst en fashion verdeeld over een
enorme oppervlakte. Er zijn zonnebrillen
van Ace&Tate, Scandinavische vintage
banken en kleding van Selected Homme/
Femme, Won Hundred, On Tour en
andere brands waar je blij van wordt.

Bijna alle creatieve en opkomende Amsterdamse merken zijn in de Local Goods
Store in De Hallen vertegenwoordigd. Het
aanbod is breed: van tafelzuur, theedoek en
kussen tot kleding, (kook)boeken en interieuraccessoires. Je loopt hier even makkelijk
met een reep rauwe chocolade de deur uit
als met een fijne fiets of vernuftige vuurkorf.

Rozengracht 204, 1016NL
www.hutspotamsterdam.com

Hannie Dankbaarpassage 39
(De Hallen), 1053RT
www.localgoodsstore.nl

FOOD HALLEN

Bellamyplein 51, 1053AT
www.foodhallen.nl

Jan-Pieter Heijestraat 91-93, 1053GM
www.bullittamsterdam.nl

Overtoom 141, 1054HG
www.bouncespace.eu

Overtoom 31, 1054HB
www.fridaynext.nl

Gerard Doustraat 86, 1072VW
www.alltheluckintheworld.nl

Gerard Doustraat 94, 1072VX
www.anna-nina.nl

Hip & Vintage
VERVOER:
Deze route begint op de Nieuwezijds
Voorburgwal en gaat via de
Rozengracht naar Oud-West en
tenslotte naar De Pijp. Als je de tijd
hebt is deze route prima te lopen of te
fietsen, maar ook met de tram zijn de
winkels te bereiken. Neem bijvoorbeeld
vanaf Gekaapt tram 13 (halte Dam) naar
Hutspot (halte Raadhuisstraat). Tram 13
en 14 gaan vanaf Raw Materials (halte
Marnixstraat) tot vlakbij de Food Hallen
(halte Bilderdijkstraat of Willem de
Zwijgerlaan). Op de Overtoom kun
je met tram 1 vanaf BounceSpace
(halte J.P. Heijestraat) naar Friday Next
(halte 1e Constantijn Huijgensstraat).

