
Hilton Amsterdam opende in juli 1962 haar deuren. Legendarisch waren de festiviteiten rond de 
opening van het markante hotel aan de Apollolaan. De festiviteiten zetten destijds de toon voor 
de toekomst van het Hilton als bruisend trefpunt voor de internationale zakenwereld, kunst en 
cultuur én voor Amsterdammers.  
 
Hilton en Het Parool bieden u de kans deze onvergetelijke avond nu te beleven. Maak een tijdreis 
en ervaar een stijlvolle happening waarop Amsterdam, smaak en cultuur een pact sluiten. 
 
Vier op 14 juli het 50-jarig bestaan van Hilton Amsterdam tijdens een onvergetelijke avond in de 
Hilton Ball Room met een zesgangen Gastronomisch Diner in de geest van de Sixties en geïnspi-
reerd door de Muzen: Clio, Euterpe, Melpomene, Polygymnia, Terpsichore, Thalia, Calliope. Pre-
cies zoals vijftig jaar geleden!  
 
The Seven Lively Arts Ball  wordt een getrouwe kopie van de gala-avond in juli 1962. Met dezelf-
de gerechten* als toen; de West End BigBand die met klassiekers en eigentijds repertoire de 
dansvloer vol weet te krijgen; aanstormend operatalent dat een eerbetoon brengt aan de lyri-
sche opera: tenor Farman Purnama en de sopranen Wineke van Lammeren en Lisette Bolle; ei-
gentijds ‘light music’ en magisch entertainment dat het begrip goochelen ontstijgt. 
 
De kosten voor deze unieke avond bedragen € 125,- p.p. all in.  
Reserveren via tel. nr. 020-7106036 of operations.amsterdam@hilton.com  
 
 

Hilton Amsterdam en Het Parool presenteren: 

The Seven Lively Arts 

*In het oorspronkelijke menu komen ingrediënten voor die tegenwoordig niet meer in zwang zijn en/of niet meer ver-
krijgbaar. Daarvoor worden diervriendelijk geproduceerde alternatieven geserveerd. De wijnen van toen zijn op, of 
onbetaalbaar. U krijgt uitstekende, passende vervangers. 
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Menu 

La Mousse de Foie Gras, Truffé 

La tessette de Terrapine 

La truite de rivière farcie 

Le sorbet fantôme 

 Les Mignonnettes de Charolais, du festival, les petits rubis grilles, 

les fonds d’ artichauts aux morilles 

La demi tasse, les liqueurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


