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Welkom op de Kunstschooldag 2008

Ook dit jaar is er weer, op 28 maart 2008, een Kunstschooldag.  
De dag dat groep acht op pad gaat om van het kunstleven van 
Amsterdam te proeven.
Meer dan 50 instellingen openen hun deuren om zich te presen-
teren aan het publiek van de toekomst. Het zijn er teveel om op te 
noemen, maar Koninklijk Theater Carré is er weer bij, net zoals de 
Melkweg, Paradiso, Stadsschouwburg, Pleintheater, Bijbels  
Museum en de Doelenzaal. Nieuw dit jaar zijn Kriterion en het  
M-Lab in Amsterdam-Noord.

De opening vindt dit jaar plaats in NEMO aan het Oosterdok, waar 
vanaf half mei tot eind juli de openluchtmusical Sjakoo te zien is.  
De musical is gebaseerd op het boek Sjakoo, dit is mijn Amsterdam! 
Alle kinderen die meedoen aan de Kunstschooldag 2008 krijgen dit 
boek cadeau.

Veel kinderen hebben de afgelopen jaren al kunnen kennismaken 
met kunst, op school en daarbuiten. Ze gingen naar voorstellin-
gen en concerten en ze bezochten musea, de Kunstkijkuren en de 
Muziekluisterlessen. En natuurlijk gingen ze naar educatieprojecten 
van o.a. het Concertgebouw, Nederlands Philharmonisch Orkest 
en Het Nationale Ballet in Het Muziektheater. De Kunstschooldag 
biedt hun een waardige afsluiting van hun ‘kunstervaringen’ op de 
basisschool. 
Dankzij de structurele steun van de Wethouder voor Kunst en  
Cultuur van de Gemeente Amsterdam en alle deelraden, is de 
Kunstschooldag mogelijk. 
Ook de medewerking van alle kunstinstellingen, artiesten en kun-
stenaars is onontbeerlijk. Namens alle kinderen bedanken wij hen 
voor deze jarenlange steun, waardoor het mogelijk is dat de kinde-
ren op dit bijzondere kunstavontuur in Amsterdam kunnen gaan.
Wij willen alle leerkrachten en ouders/begeleiders bedanken dat zij 
met hun kinderen op pad gaan. Daarmee wijzen ze al die kinderen 
de weg naar theaters, concertzalen en musea.
Nu en voor de toekomst.

Rob van Waaijen
Directeur Stichting JAM/Kunstschooldag
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6   Allard Pierson Museum

7   Amsterdams Historisch Museum

8   Amsterdams Marionetten Theater

9   De Balie

10 Bellevue Grote Zaal 

11 Bellevue Kleine Zaal

12 Betty Asfalt Complex

13 Beurs van Berlage (Amvest Zaal)

14 Bimhuis

15 Boekmanzaal

16 De Brakke Grond

17 Bijbels Museum

18 Koninklijk Theater Carré

19 Compagnietheater

20 Concertgebouw

21 DNA

22 Doelenzaal

23 Felix Meritis

24 Filmmuseum

25 Fijnhouttheater

26 Hermitage

27 Van Gogh Museum

28 Joods Historisch Museum

29 Klankspeeltuin in het Muziekgebouw aan ‘t IJ

30 De Kleine Komedie

31 Kriterion

32 Melkweg Oude Zaal

33 Melkweg The Max

34 M-Lab

35 Montevideo

36 Muiderpoorttheater

37 Muziekgebouw aan ‘t IJ

38 NEMO 

39 NFTA

40 De Nieuwe Kerk

41 NiNsee

42 Paradiso

43 Persmuseum

44 PleinTheater

45 Podium Mozaïek

46 Rembrandthuis

47 Rijksmuseum

48 Stadsschouwburg

49 Stedelijk Museum CS

50 Stichting De Levante

51 Sugar Factory

52 Theatermuseum

53 Theaterschool

54 Tropenmuseum

55 Tropenmuseum Junior

56 Tropentheater

57 Verzetsmuseum

58 Museum Willet-Holthuysen

59 Plattegronden en Gratis Reizen

62 Colofon

Inhoudsopgave

De sprankelende musical Sjakoo wordt door een grote cast uitgevoerd. Een overdekte  tribune
geeft uitzicht op een podium in het water, naast de replica van de ‘De Amsterdam’. Het water
maakt deel uit van dit spektakel.

Voor het onderwijs is er een lespakket beschikbaar met o.a. een stadswandeling door het
 Amsterdam van de Gouden Eeuw. Het is de ideale mogelijkheid om de Amsterdamse geschie-
denis tot leven te laten komen en eventueel te combineren met een bezoek aan NEMO, Artis,
het Verzetsmuseum of het Joods Historisch Museum. Een verantwoorde schoolreis naar de
 Amsterdamse binnenstad, voor zowel scholen uit Amsterdam als daarbuiten.

Heeft u interesse kijk dan op www.sjakoo.com voor meer informatie, daar zijn ook al een paar
liedjes te beluisteren. U kunt zich hier ook alvast vrijblijvend inschrijven voor een  bezoek aan
de musical Sjakoo.

www.sjakoo.com

Een musical voor jong en oud!

Sjakoo
Vanaf half mei 2008 wordt in het water van het Oosterdok, vlakbij
het science center NEMO, een spetterende musical uitgevoerd:

adv sjakoo:Opmaak 1  10-12-2007  12:04  Pagina 1
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In het Allard Pierson Museum kom je terecht in de wereld van het 

Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Ro-

meinse Rijk. De voorwerpen in het museum laten zien hoe de mensen 

in de Antieke Oudheid leefden, ook hoe kinderen toen speelden en 

welke kleding ze droegen.

10.00 en 12.00 uur

Tram 4-9-16-24-25

www.allardpiersonmuseum.nl

10.00 en 12.00 uur

Tram 1-2-5 (halte Spui); 
4-9-14-16-24-25 (halte Rokin)

www.ahm.nl

In een ‘verborgen’ hoek tussen de Kalverstraat en de Nieuwezijds 

Voorburgwal, in het hart van de stad, ligt het Amsterdams Historisch 

Museum. Hier, in het voormalige weeshuis, wordt de geschiedenis 

verteld van een wereldstad die begon als klein dorpje aan een dam in 

de Amstel. 

Tijdens de Kunstschooldag nemen de museumdocenten van 
het museum je mee op ontdekkingstocht door de geschiedenis 
van Amsterdam. Je komt meer te weten over het ontstaan van 
onze kleurrijke wereldstad. De rijke collectie aan kunstwerken, 
objecten en archeologische vondsten brengt de Amsterdam-
mers van toen en nu tot leven. Wereldberoemd is de Schutters-
galerij, een straat waar de 17de-eeuwse groepsportretten van 
schutters aan de muren hangen. 

Een ontdekkingstocht door de geschiedenis 
van AmsterdamElke groep gaat onder leiding van een leerkracht in het 

museum op zoek naar de antwoorden op raadselrijmpjes. 
Dat betekent dat je in elke zaal van het museum een raadsel 
(in rijmvorm), dat te maken heeft met een voorwerp in die 
zaal, moet oplossen. Geef je het juiste antwoord dan komt er 
iemand, een archeoloog, een herder of een Egyptische god 
of godin tevoorschijn, die in een paar minuten iets meer over 
het voorwerp vertelt. Daarna los je het volgende raadsel op, 
tot je ze allemaal hebt gehad. 

Raadselrijmspeurtocht Deksel van mummiekist in de 

vorm van een meisje. 

Vroege Keizertijd, 1e eeuw na 

Chr. Egypte.  

Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127

Amsterdams Historisch Museum
Nieuwezijds Voorburgwal 357 
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Het Amsterdams Marionetten Theater is een oude smederij, die 

is verbouwd tot een prachtig, sfeervol theater. Vroeger werden er 

scheepsankers gesmeed, nu worden er houten marionetten gemaakt 

en worden er marionetten-opera’s uitgevoerd. Het Amsterdams Mario-

netten Theater is het grootste marionettentheater van Nederland.

10.00, 12.00 en 14.00 uur

Metro Nieuwmarkt

www.marionettentheater.nl

10.00, 12.00 en 14.00 uur
 
Tram 1-2-5-7-10; 
bus 170-172

www.balie.nl    
www.cinekid.nl

Vroeger was De Balie een gerechtsgebouw en daar vlak achter was de 

gevangenis. Nu is het een plek voor theater, film  en praatprogramma’s 

over politiek, literatuur en (multi-)culturele zaken. Dichters en schrijvers 

lezen voor uit eigen werk en politici komen langs voor een stevig debat. 

Cinekid is een mediafestival voor kinderen, dat wordt gehou-
den in de herfstvakantie, en waar je kunt genieten van film, 
televisie en nieuwe media. Op de Kunstschooldag zie je twee 
documentaires uit het programma Kids&Docs.
Chanaika
Chanaika (11) zette haar gewelddadige vader eigenhandig het 
huis uit toen ze zag dat hij haar moeder sloeg. Nu volgt Cha-
naika haar droom en probeert ze voor een miljoen mensen op 
het Rotterdamse zomercarnaval te gaan dansen.
Meisjes met jongensdromen
Voetbal zit de 13-jarige tweeling Paola en Yvette in het bloed. 
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zijn ze ermee bezig. 
Natuurlijk willen ze ook profvoetballer worden. Maar is dat wel 
iets voor meisjes?

Kids&Docs wordt georganiseerd 

door Cinekid en het documentai-

refestival het IDFA. Kinderen tus-

sen de 10 en 13 jaar mogen zelf 

een idee aandragen voor een 

documentaire. Vervolgens wordt 

hier door een echte regisseur 

een documentaire van gemaakt. 

Meestal gaat de documentaire 

over het leven van de kinderen 

zelf. 

Het Amsterdams Marionetten Theater speelt een stukje uit De 
Toverfluit. Dat is een sprookjesopera van de wereldberoemde 
componist Mozart. Hij werd geïnspireerd door een directeur 
van een marionettentheater. Vroeger werd het stuk gespeeld 
door menselijke acteurs. Nu - zo’n 200 jaar later - spelen houten 
acteurs de hoofdrollen.
In De Toverfluit gaat Prins Tamino samen met zijn vrolijke 
vriend de Vogelvanger Papageno op zoek naar de ontvoerde 
Prinses Pamina. Van haar moeder – de Koningin van de Nacht – 
krijgt de Prins een Toverfluit mee die het duo beschermt bij alle 
avonturen.

De Toverfluit - Opera met marionetten

Amsterdams Marionetten Theater
Nieuwe Jonkerstraat 8 

De Balie 
Kleine-Gartmanplantsoen 10 

Kids&Docs gaat over jou
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Bellevue ligt in het hart van het uitgaanscentrum van Amsterdam. 

Het theater programmeert veel cabaretvoorstellingen in de Kleine 

Zaal en dans- en toneelvoorstellingen in de Grote Zaal. Bellevue is 

ook vermaard om zijn lunchvoorstellingen.

Bellevue Kleine Zaal
Leidsekade 90    

Bellevue Grote Zaal
Leidsekade 90    

De nieuwe voorstelling van Verteltheater Fons Boer is gemaakt 
naar het beroemde boek van Hector Malot Alleen op de wereld.
Het is het adembenemende verhaal van een jongen die onder 
de hoede van een oude, wijze straatmuzikant het leven leert 
kennen. Geen enkel kind wil vondeling zijn, geen enkel kind 
wil zich ‘alleen op de wereld’ voelen. Maar welk kind zou niet 
de avonturen willen meemaken die Remi beleeft tijdens zijn 
zwerftocht door Frankrijk in het gezelschap van Vitalis en zijn 
circustroep?
 

Alleen op de wereld
Omdat de oma van Kroepoek altijd veel te veel kroepoek bakt 
en Kroepoek al die kroepoek mee naar school neemt, heet 
Kroepoek: Kroepoek. Maar daar gaat het niet om, het gaat om 
de opa van Kroepoek, want die heeft een geheim... 
Wanneer Kroepoek in een oude kist op zolder een viool ontdekt, 
begint er een spannende en bizarre zoektocht door het land van 
zijn grootouders naar het verleden van opa. 
De verteller van dit verhaal is Martijn Apituley. Kroepoek is een 
muzikale familievoorstelling van theater Djempol.

Kroepoek

10.00 en 14.00 uur

Tram 1-2-5-7-10; 
bus 170-172 

www.theaterbellevue.nl  
www.verteltheater.nl 

10.00 en 14.00 uur

Tram 1-2-5-7-10; 
bus 170-172 

www.theaterbellevue.nl  
www.verteltheater.nl 
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Het Betty Asfalt Complex aan de Nieuwezijds Voorburgwal bij het 

pleintje waar altijd de postzegelmarkt wordt gehouden, is de thuisha-

ven van Paul Haenen. In het gebouw kun je van alles meemaken op 

het gebied van cabaret en muziek op een klein podium. 

10.00, 12.00 en 14.00 uur

Tram 1-2-5 (halte Dam)
www.bettyasfalt.nl 
www.francinevandam.com 

De Beurs van Berlage werd ontworpen door de beroemde architect 

Berlage en is meer dan 110 jaar oud. Vroeger zat er een effectenbeurs 

in, maar nu is een deel van het gebouw bestemd voor concerten, vooral 

die van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Een van de zalen is de 

Amvest Zaal.

Tromgeroffel en heftige paukslagen vullen vaak de concertzaal 
bij een concert van een groot symfonieorkest, zoals het 
Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO). Het slagwerk 
klinkt! De grote trom, timbales, de snaredrum, pauken, shakers: 
veel instrumenten van het slagwerk uit zo’n symfonieorkest kun 
je vandaag horen. Stampende beats worden afgewisseld met 
virtuoze en spannende ritmes. Onder leiding van Peter Elbertse, 
slagwerker en paukenist van het NedPhO, zal er een wervelend 
concert plaatsvinden waarbij je moeilijk kunt stilzitten; 
misschien kun je zelf meedoen?! 

NedPhO GO! presenteert ‘Lawaai in de Beurs!’ 
In het bos van Suriname, in het binnenland, ligt aan de rivier een 
dorpje, waar Fitifiti woont. Op een dag vindt zij in het bos kleine, 
zilverkleurige zaadjes. Die zal Singiman, de zangvogel, lekker vin-
den, denkt zij. Als Singiman die zaadjes heeft gegeten, gebeuren er 
allemaal wonderlijke dingen. 
Fitifiti en de zilveren zaadjes is een magisch sprookje, dat fluitiste/
componiste Francine van Dam in het Surinaamse binnenland heeft 
bedacht. Samen met schrijfster/theatermaker Thea Doelwijt heeft 
zij er een muzikaal avontuur van gemaakt dat wordt gespeeld door 
een vertelster, zangeressen, danseressen en toneelspeelsters van 
NAKS-Nederland. 

Fitifiti en de zilveren zaadjes

Betty Asfalt Complex
Nieuwezijds Voorburgwal 282    

Beurs van Berlage (Amvest Zaal)  
Damrak 243 

10.00, 12.00 en 14.00 uur 
Tram 4-9-14-16-24-25 of lopen 
vanaf CS
www.beursvanberlage.nl    
www.nedpho.nl
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Het Bimhuis is hét podium voor jazz en geïmproviseerde muziek in 

Nederland. Lang zat het Bimhuis op de Oude Schans, maar in 2005 

is het podium verhuisd naar de IJ-oevers en zit het samen met het 

Muziekgebouw aan ’t IJ in een prachtig pand aan het water.

De Boekmanzaal ligt midden in het Stadhuis. Vaak zijn er vergaderingen 

in de zaal. Soms zijn er ook concerten en dan klinkt er klassieke muziek. 

De Boekmanzaal is genoemd naar Emanuel Boekman. Hij was van 1931 

tot zijn dood in 1940 wethouder voor Onderwijs en Kunstzaken.

Boekmanzaal
In het Stadhuis, Waterlooplein

10.00, 12.00 en 14.00 uur

Tram 9-14; 
metro Waterlooplein

Bimhuis  
Piet Heinkade 3    

12.00 en 14.00 uur 

Tram 25-26 of lopen vanaf CS  

www.bimhuis.nl             

De New Yorkse accordeon-virtuoos Will Holshouser combineert 
swing, bop en freestyle improvisatie met verschillende traditionele 
accordeonstijlen zoals tango, zydeco en klezmer. Hij is twee 
weken in Europa voor een reeks concerten met de Nederlandse 
slagwerker van de buitencategorie Han Bennink en met Michael 
Moore, de Amerikaans/Nederlandse altsaxofonist/klarinettist van 
wereldklasse, bekend om zijn rijke muzikale fantasie en prachtige 
toon. Dit sublieme trio speelt volksmuziek, stukken uit het Great 
American Songbook en trio-improvisaties, op het scherpst van de 
snede en met een enorme dosis spelplezier.

Moore / Holshouser / Bennink  
Orchestra Zoubair bestaat uit acht personen, waaronder een 
vrouwelijke zangeres. De band speelt voor ieder wat wils, van 
Marokkaanse volksliederen tot en met populaire raï-muziek.
Op de Kunstschooldag kun je luisteren naar de volgende stijlen: 
Charki – muziek uit Egypte, Chaabi – populaire muziek uit alle 
streken van Marokko, Chalizi – muziek uit het Midden-Oosten, 
Andalusische muziek uit het noorden van Marokko, met een 
Spaans tintje en Raï.

Marokkaans en meer met Orchestra Zoubair



16 17

www.kunstschooldag.nl

Sinds 1975 is het Bijbels Museum gevestigd in de Cromhouthuizen 

aan de Herengracht. De monumentale panden werden in 1662 door de 

architect Philips Vingboons gebouwd in opdracht van de rijke koopman 

Jacob Cromhout. Een krom stuk hout in de gevel herinnert aan zijn 

naam. 

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 1-2-5 (halte Spui)

www.bijbelsmuseum.nl

De Brakke Grond  
Nes 45    

12.00 en 14.00 uur 

Tram 4-9-16-24-25 (halte Rokin)

www.brakkegrond.nl
www.kalebas.nl

Bijbels Museum  
Herengracht 366 

Van het begin van de 15de eeuw tot eind 16de eeuw was hier een 

klooster. Tijdens de Reformatie werd het onteigend en kreeg het 

gebouw andere functies. Het was rederijkerskamer, veilinghuis en zelfs 

een drukkerij. In 1962 werd de Brakke Grond een theater. In de jaren 

zeventig werd de Vlaamse regering eigenaar van het pand.

Wijnand Stomp - Anansi wordt popster
Anansi presenteert zich als ultieme popster, als een Master of 
Ceremony. In een flashback vertelt hij over zijn avontuur met de 
Koning.
Op een dag moeten alle mensen hun horloges inleveren, want de 
Koning wil de enige zijn die bij de tijd is. Anansi ‘leent’ het horloge 
van de Koning, want lenen is geen stelen. Alleen vergeet Anansi het 
horloge terug te geven. Daardoor raakt het hele land in rep en roer. 
Anansi raakt verstrikt in zijn eigen spinsels, maar toch weet hij zich 
op onnavolgbare wijze door list en bedrog uit de nesten te werken. 
Wijnand Stomp maakt van de voorstelling een echte mix van 
vertellen, stand-up comedy en cabaret. 

Verhalen op zolder
Aan de hand van verhalen van drie kinderen, Yoram, Karin en 
Mechmet, kun je kennismaken met het jodendom, christendom 
en islam. De verhalen gaan over de feesten die nog steeds 
gevierd worden: Pesach, Pasen en het Offerfeest. De reis op 
de zolder begint en eindigt in Jeruzalem en voert je door een 
prachtig decor van beeld, tekst, geluid, muziek en licht. Je ziet de 
twinkelende sterrenhemel in de woestijn, zoals Abraham die zag, 
maar ook het moderne Jeruzalem met zijn wirwar van straatjes 
en zijn vele verschillende sferen. 
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Het Compagnietheater dateert uit 1793 en is ontworpen door 

stadsarchitect Abraham van der Hart voor de Hersteld Evangelisch 

Lutherse Gemeente, in de toen moderne classicistische stijl. Tot 1984 

heeft het pand dienst gedaan als kerk en in 1995 begon het een nieuw 

leven als theater.

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 4-9-16-24-25 (halte 
Muntplein); metro Nieuwmarkt 

www.theatercompagnie.nl
www.wardenaartheatermaker.nl

Koninklijk Theater Carré  
Amstel 115-125   

12.00 en 14.00 uur 

Tram 4-7-10; metro waterlooplein 

www.theatercarre.nl
www.stichtingjam.nl/
bollywoodbijlmer

Compagnietheater
Kloveniersburgwal 50

Oscar Carré, afkomstig uit een circusfamilie, liet in 1887 Circus Carré 

bouwen. Beroemde circusartiesten lieten hier hun acts zien. Na de 

glorietijd van het circus, werd de naam van het gebouw veranderd in 

theater Carré. Daar kon je grote spektakelstukken zien als Italiaanse 

opera’s, revues en operettes. Later shows van o.a. Freek de Jonge, 

Tineke Schouten en Youp van ‘t Hek.

Bollywood Urban
Vorig jaar ging met groot succes in Carré de korte speelfilm 
Bollywood Bijlmer in première. Daaraan voorafgaand werd 
door 100 studenten van de MBO dansopleiding van het ROC 
Amsterdam een geweldige dance show neergezet onder de titel 
Bollywood Urban. De film en de dansshow zijn onderdeel van 
het grote India Festival dat in november in Amsterdam (o.a. in 
Concertgebouw en Carré) plaatsvindt.
Op de Kunstschooldag zullen de 100 dansers van het ROC 
Amsterdam deze spetterende show weer opvoeren.
De choreografieën zijn gemaakt onder leiding van de bekende 
Engelse choreograaf en regisseur David Greaves. 

Luchtig Opgeblazen
Luchtig Opgeblazen is een flitsende, muzikale en interactieve 
familievoorstelling vol humor, luchtige liedjes en opgeblazen 
sketches.
Het gaat over nutteloze dingen en skippyballen, over presteren 
en falen, over mooi en lelijk, vriendschap en succes. En over sms, 
msn en mp3. 
Maar je mag het ook kindercabaretvoorstelling noemen over ‘van 
alles moeten’ en ‘eigenlijk wat anders willen’.
Luchtig Opgeblazen wordt gespeeld door Sylvia Wardenaar.
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Het Concertgebouw (gebouwd in 1888) kijkt uit op het Museumplein en 

wordt jaarlijks door een half miljoen muziekliefhebbers bezocht. Je kunt 

er befaamde orkesten, solisten en ensembles uit binnen- en buitenland 

horen, en ook steeds meer jazz en wereldmuziek. 

10.00 en 12.00 uur

Tram 2-5-12-16-24; bus 170-172

www.concertgebouw.nl
www.esquiresaxofoonkwartet.nl

De Nieuw Amsterdam (DNA) is een theatergroep die geïnspireerd 

wordt door verhalen en theatervormen uit de Nederlandse samenleving 

en andere culturen. Speciaal voor getalenteerde jongeren is er 

een theateropleiding: ITS DNA. Dat is de plek om te ontdekken wat 

theatermaken is en wat je in het theater kunt doen met ideeën en 

speelstijlen. 

12.00 en 14.00 uur 

Tram 3; bus 18-22 

www.denieuwamsterdam.nl  

Concertgebouw
Concertgebouwplein 2/6      

DNA (De Nieuwe Amsterdam)
Grote Bickersstraat 2/4

Een docent van ITS DNA geeft een workshop op zijn of haar 
eigen vakgebied. Welke les je precies krijgt, is een verrassing. 
Maar het kan van alles zijn: van Afrikaanse tot moderne dans en 
van fysiek acteren tot Chinese opera. Vind je het te spannend om 
op het toneel te staan? Kijk dan hoe je klasgenootjes het ervan 
afbrengen.
Theatergroep De Nieuw Amsterdam (DNA) maakt scherpe en 
actuele voorstellingen over de samenleving van nu. 

Theater maken – spannend en leuk!Wat is jouw smaak?
Het Esquire Saxofoonkwartet speelt, improviseert en discussieert 
in dit niet bepaald doorsnee klassieke concert in de Kleine Zaal. 
Je hoort onder andere een romantisch stuk van de Tsjechische 
componist Antonin Dvorak, filmmuziek van Philip Glass en 
moderne Nederlandse muziek van Peter van Onna en Oene van 
Geel. 
Maar tussendoor wordt er ook gedanst en willen de saxofonisten 
van Esquire aan elkaar én aan het publiek uitleggen waarom zij 
bepaalde muziek zo mooi, maar ook niet mooi vinden. Sterker 
nog, je mag meedoen aan de discussie door je stem uit te bren-
gen. Steek je mening niet onder stoelen of banken! Wat is jouw 
smaak?
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De Doelenzaal, uit 1883,heette lang de ‘Maatschappij voor den 

Werkenden Stand’ en werd o.a. gebruikt voor scholing van 

handwerklieden. Drie beeldhouwwerkjes in het pand herinneren 

daar nog aan. In 1985 nam het Internationaal Danstheater er zijn 

intrek.

Felix Meritis (Gelukkig door Verdienste) opende de deuren in 1788. 

De oprichters wilden in hun nieuwe pand de wetenschap en de kunst 

bevorderen. Later kwam er een drukkerij in het pand en een krant. 

Eind jaren ‘60 kwam de cultuur weer terug en nu is het een plaats voor 

theater, debatten en lezingen.

Doelenzaal Internationaal Danstheater voor de Jeugd 
Kloveniersburgwal 87-89  

Felix Meritis
Keizersgracht 324 

12.00 en 14.00 uur 

Tram 4-9-14-16-24-25; 
metro Nieuwmarkt
www.intdanstheater.nl

Love2dance Jong strijktalent in het NSJO
Love2dance gaat over de verhoudingen en de verschillen tussen 
jongens en meisjes. Hoe maak je indruk op elkaar? En is samen 
dansen ook een vorm van elkaar versieren? 
Werelddans, het repertoire van Het Internationaal Danstheater 
voor de Jeugd, past helemaal bij het thema want veel van deze 
dans is eigenlijk bedoeld om indruk op elkaar te maken. 
Je ziet acrobatische trucs van Afrikaanse steltenlopers, een wer-
velende Koreaanse lintendans, Georgische dansers die zonder 
spitzen hoog op hun tenen dansen, Marokkaanse voetballers en 
nog veel meer. 

Het Nederlands Jeugd Strijk Orkest (NJSO), opgericht in 1986, 
is een strijkorkest met 22 jonge muzikanten, onder leiding van 
dirigent/artistiek leider Bas Wiegers. De leden van het NJSO 
zijn zeer getalenteerde, jonge strijkers van 12 tot 20 jaar. Ze zijn 
voor het merendeel verbonden aan de jong talent-klassen van 
de Nederlandse conservatoria. Het NJSO streeft ernaar om deze 
beroepsmusici in de dop een goede opleiding te geven in samen-
spel. Daarnaast wil het NJSO de leden laten kennismaken met alle 
facetten van de beroepspraktijk. Dat doet het orkest door onder 
andere samen te werken met eigenzinnige musici zoals het Zapp 
strijkkwartet, Lisa Ferschtman en Cora Burggraaf. 

10.00, 12.00 en 14.00 uur 
Tram 13-14-17 (halte 
Westermarkt); bus 21-170-172
www.felix.meritis.nl     
www.njso.nl
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Het in 1946 opgerichte museum bezit naast filmaffiches, filmfoto’s, 

filmboeken en filmtijdschriften een collectie van meer dan dertigduizend 

(speel)films, van de begintijd van de cinema (1895) tot nu. Zonder 

Filmmuseum zouden vele bijzondere films verloren zijn gegaan. Het 

museum krijgt over een paar jaar een nieuw onderkomen in een 

prachtig gebouw aan het IJ. 

Filmmuseum
Vondelpark 

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 1-2-3-5-7-12

www.filmmuseum.nl

Films met fietsen in de hoofdrol, daar draait het om tijdens de Kunst-
schooldag. In 110 jaar filmgeschiedenis zijn er behoorlijk wat films 
over fietsen gemaakt. In de beginjaren waren dat vooral komische 
films. Ik fiets met mijn vrouw uit 1911 is een van die films. Een man 
gaat samen met zijn vrouw fietsen op een tandem. Ze hebben waar-
schijnlijk nog niet hun fietsexamen gehaald. Uiteindelijk moeten ze 
zelfs uit de gracht worden getakeld! 
De ontwikkeling van het rijwiel is een korte documentaire uit 1915 met 
een terugblik naar de geschiedenis van de fiets als vervoermiddel. 
In de klassieke slapstickkomedie L’école des facteurs (Jacques Tati, 
1947) speelt Tati een stuntelige postbode.
Father & Daughter is gemaakt door de Nederlandse animatiefilmer 
Michael Dudok de Wit. Zijn animatiefilms zijn over heel de wereld 
vertoond en ze hebben vele prijzen gewonnen.

De leerlingen 3e klas van de Mavo Berlage Lyceum hebben een eigentijdse 
voorstelling gemaakt over het eeuwenoude verhaal uit de woestijn. Een 
meisje vertelt de koning 1001 sprookjes om hem te blijven boeien tot de 
zon opkomt… Een van de duizend en één draait om geluk en liefde. Maar 
zijn geluk en liefde wel te koop?

Je ziet het eindresultaat van tien weken werk en hard repeteren. De 
leerlingen hebben gewerkt in de groepen spel, dans, publiciteit, grime/
kostuum, vormgeving/techniek en film. 
Na afloop van de voorstelling zie je de making-of film. Je krijgt een kijkje 
achter de schermen en ziet hoe de voorstelling tot stand is gekomen.

De ontwikkeling 
van het rijwiel 
(Nederland, 1915)

L’ecole des facteurs 
(regisseur : Jacques Tati, 

1947)

Fietsen op de film

In het Fijnhouttheater in Oud-West presenteren veel jonge theatermakers 

hun werk. Hier zetten ze hun eerste stappen als beginnend professioneel 

theatermaker. Het Fijnhouttheater ondersteunt ze daarbij, een echte 

springplank dus.

Speciale aandacht heeft het theater voor jongerentheater en 

voorstellingen met een multicultureel accent.

Fijnhouttheater
Lootsstraat 37-39 

Een van duizend-en-één

12.00 en 14.00 uur 

Tram 7-17 

www.hetfijnhout.nl
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Het Van Gogh Museum bezit de grootste collectie werken van Vincent 

van Gogh ter wereld: ruim 200 schilderijen, 580 tekeningen en zo’n 

750 brieven. De vaste collectie toont een overzicht van zijn werk vanaf 

de vroege jaren in Brabant tot aan zijn laatste jaren op het Franse 

platteland.

De Hermitage Amsterdam is een dependance van het Hermitage 

Museum in Sint-Petersburg in Rusland. De Hermitage Amsterdam 

toont daarom tijdelijke tentoonstellingen met bijzondere 

kunstvoorwerpen die afkomstig zijn uit de grote collectie van de 

Hermitage in Sint-Petersburg. 

10.00 en 12.00 uur

Tram 2-3-5-12-16-24; 
bus 170-172

www.vangoghmuseum.nl

10.00 en 12.00 uur

Tram 4-9-14; 
metro Waterlooplein

www.hermitage.nl

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7  

Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14  

Wie was Vincent van Gogh? Waarom is hij nu een wereldberoemd kunste-
naar, maar verkocht hij bijna geen enkel schilderij toen hij nog leefde? En 
hoe zit het nou precies met dat afgesneden oor? 
In een speciale rondleiding zie je Vincents meesterwerken De aardap-
peleters en Zonnebloemen. Je krijgt informatie over Vincents manier van 
schilderen en de onderwerpen die hij koos. Ook ontdek je van alles over 
zijn woelige leven. 
Tijdens de rondleiding hoef je natuurlijk niet alleen maar te luisteren. 
Je geeft je eigen mening en krijgt ook een paar opdrachten. Zo maak je 
bijvoorbeeld een schets en ga je op zoek naar de schilderijen waar Vincent 
in brieven over heeft geschreven. Aan het eind van de rondleiding weet je 
een heleboel meer over een van Nederlands beroemdste kunstenaars.

In de Hermitage leer je alles over de beroemde kunststijl Art Nouveau. 
Art Nouveau is het Franse woord voor nieuwe kunst. De kunstvoorwer-
pen in de Hermitage werden honderd jaar geleden gezien als nieuwe 
kunst! De voorwerpen kun je vooral herkennen aan de golvende en 
sierlijke lijnen, waarbij vooral motieven uit de natuur, zoals bloemen, 
planten en vogels te zien zijn. In de tentoonstelling in de Hermitage zie 
je vooral art nouveau-objecten die speciaal werden gemaakt om als 
geschenken aan de Russische Tsaren te geven. Met het geven van deze 
objecten probeerde Frankrijk, in tijden van oorlog, het land Rusland te 
vriend te houden. 

Maak kennis met VincentArt Nouveau-geschenken voor de tsaren 
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Midden in Amsterdam staan vier indrukwekkende gebouwen zó vlak 

bij elkaar dat ze één geheel vormen. Tot in de Tweede Wereldoorlog 

waren dit vier synagogen. Nu is het Joods Historisch Museum er in 

gevestigd. Daar krijg je een indruk van de geschiedenis van de joden 

in Nederland. 

10.00 en 12.00 uur

Tram 4-9-14; 
metro Waterlooplein

www.jhm.nl

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1  

Op bezoek bij de familie Hollander
In het vernieuwde JHM Kindermuseum woont de joodse familie 
Hollander. Bij hen thuis ben je van harte welkom! Huisvriend Max de 
Matze wijst je graag de weg.
De Hollanders houden van de joodse traditie; ieder op zijn eigen 
manier, soms serieus, soms met een knipoog. En wat leuk is, je kunt er 
van alles doen.
Vlecht je eigen brood in de keuken, laat van je horen in de muziekkamer 
en zie het eens van een andere kant in de studeerkamer. Kom kijken, 
genieten, vragen en leren. Je zult zien dat veel gebruiken lijken op die 
van jou.
Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, voel je thuis in het 
Kindermuseum!

De Klankspeeltuin is met De IJsbreker meeverhuisd naar het 

Muziekgebouw aan ’t IJ. Dat is het nieuwe muziekpaleis voor (moderne) 

klassieke muziek in een prachtig nieuw gebouw. De Klankspeeltuin heeft 

er op de tweede verdieping een nieuw onderkomen met een magnifiek 

uitzicht.   

10.00, 12.00 en 14.00 uur
 
Tram 25-26 of lopen vanaf CS 

www.muziekgebouw.nl
www.klankspeeltuin.nl

Klankspeeltuin in het Muziekgebouw aan ’t IJ
Piet Heinkade 1  

Spelen met geluid
In de Klankspeeltuin kun je spelen op muziekmachines, 
installaties en computers die speciaal voor de Klankspeeltuin 
zijn ontwikkeld. Een klank uitbeelden, geluiden maken, 
dansen of vertellen? Alles kan, want in de Klankspeeltuin is 
iedereen componist. Je hoeft dus geen noten te kunnen lezen 
of een muziekinstrument te kunnen bespelen om plezier te 
hebben in de Klankspeeltuin. En misschien gaat het wel zo 
goed dat je samen met je klasgenoten een echt muziekstuk 
maakt.
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10.00, 12.00 en 14.00 uur

Tram 4-9-14-16-24-25

www.dekleinekomedie.nl

10.00, 12.00 en 14.00 uur

Tram 7-10; 
metro Weesperplein

www.kriterion.nl

De Kleine Komedie
Amstel 56   

Kriterion
Roetersstraat 170

Het gebouw waarin de Kleine Komedie gevestigd is, bestaat al twee 

eeuwen. Eerst was het een Frans theater, daarna een Duits theater, een 

Schotse kerk, collegezaal van de VU en fietsenstalling. In 1948 werd het 

gebouw gerestaureerd en kreeg het de naam de Kleine Komedie. 

Kriterion kent een lange en woelige geschiedenis die begint in 1945. De 

Stichting Onderlinge Studenten Steun bouwde toen een oud gebouw 

om naar een bioscoop. Tegenwoordig is de doelstelling van Kriterion 

om studenten aan een werkplek en extra inkomsten te helpen, niet om 

zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat zie je aan de programmering: 

bijzondere, vaak niet-commerciële films met een eigen, trouw publiek. 

Over Hakim hoeven we niets meer uit te leggen. Je kent ‘m van 
tv of misschien heb je zelfs wel een voorstelling van ‘m gezien. 
En zeg niet dat je nooit naar Sesamstraat hebt gekeken! Elk jaar 
is hij van de partij bij de Kunstschooldag en vaak als stand-up 
comedian? Je weet wel, zo iemand die grappige verhalen vertelt 
over het nieuws van de dag of wat hij allemaal heeft meegemaakt. 
Maar hij reageert ook op zijn publiek. Want bij stand-up mag je 
laten horen en zien wat je zelf vindt. Bij goeie stand-uppers zit je 
op het puntje van stoel, want alles wordt ter plekke bedacht. Is 
Hakim ook zo scherp? Natuurlijk!

Van 26 tot en met 30 maart 2008 vindt voor de tiende keer het Amnesty 
International Filmfestival plaats in Amsterdam. Een filmfestival met 
mensenrechten als centraal thema. Het festival vindt plaats in Kriterion 
en Studio K. 
Tijdens de Kunstschooldag zie in je in Kriterion een actueel filmpro-
gramma en kun je daarna napraten met een filmmaker of deskundige.  
De films halen indrukwekkende verhalen, veelal van leeftijdsgenoten, 
dichtbij. Ze brengen persoonlijke ervaringen van mensen in beeld die 
de kracht verzamelen om een situatie te verbeteren. Ook tijdens het 
afgelopen festival bleven grote groepen leerlingen tot ruim na de voor-
stellingen geboeid door nagesprekken met bijvoorbeeld de makers van 
de internationaal gelauwerde documentaires 

Stand-up comedy met Hakim Amnestyfilms met nagesprek
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De Melkweg was oorspronkelijk een suikerpakhuis en melkfabriek. Sinds 

de jaren zestig fungeert het gebouw als veelomvattend centrum voor 

pop- en wereldmuziek, theater, dans, videokunst, films en beeldende 

kunst van muzikanten en kunstenaars uit de hele wereld. 

10.00, 12.00 en 14.00 uur

Tram 1-2-5-7-10; 
bus 170-172  

www.melkweg.nl 
www.grap.net

10.00, 12.00 en 14.00 uur

Tram 1-2-5-7-10; bus 170-172  
www.melkweg.nl  
www.grap.net

Melkweg Oude Zaal
Lijnbaansgracht 234/A      

Melkweg The Max
Lijnbaansgracht 234/A      

Amsterdam Music Sessions Hiphop & Urban Music
De meest getalenteerde zangers en zangeressen van 
Amsterdam zorgen samen voor vocaal geweld. Met veel 
soul, pop en urban. Een sessieband o.l.v. Dillon Lewis 
(Food for Funk / Soulsurvivors) begeleidt topartiesten 
als Leona, Big Boy Caprice en Amber (Usquaire). Tijdens 
de Kunstschooldag 2008 beleven de Amsterdam Music 
Sessions hun première. 
De presentatie is in handen van Yoast the Host. 

Vandaag zingen en rappen drie artiesten. Skinto is zanger/rapper en 
componist. Met zijn  groep Tk-Jive heeft hij al op veel podia gestaan. Als 
solo-artiest haalde Skinto de finale van Wanted in 2006 en trad hij in 2007 
o.a. op in de Melkweg en  Roots Open Air.
Surya is met zijn Veelplegers winnaar van Wanted 2007. Hij staat bekend 
als een van de beste freestyle MC’s van Nederland en hij won o.a. Lord of 
the Mic, Freestyle voor de GRAP 2005 & 2006. Ook Robian draait al jaren 
mee in het freestyle battle circuit en hij won gerenommeerde battles als 
DeBattle (NPS) en hij was in 2007 nog finalist van Freestyle voor de GRAP. 
DJ DNS draait de beats waarop gefreestyled kan worden en hij zal ook 
tussen de bedrijven ook het nodige van zijn scratch-technieken laten zien. 
Ook host MC Grizley is erbij!
 

Stichting GRAP programmeert de 

Melkweg-concerten op de Kunst-

schooldag. GRAP ondersteunt 

en promoot de Amsterdamse 

popmuziek en popcultuur. Daar-

voor organiseert zij competities, 

showcases en festivals zoals 

Wanted, Amsterdamse Popprijs, 

Freestyle voor de GRAP, Vinyli-

zed, Amsterdam Breakz en Mooie 

Noten. Daarnaast biedt GRAP 

advies en informatie aan bands 

en acts en zij is intermediair voor 

organisaties en stadsdelen. 

www.grap.net.
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Montevideo richt zich op het gebruik van nieuwe technologie in de 

beeldende kunst. In het gebouw is een grote collectie mediakunst 

verzameld. Naast verzamelen stelt het instituut ook technische 

hulpmiddelen beschikbaar aan kunstenaars.  

In het M-Lab worden nieuwe muziektheatervoorstellingen uitgeprobeerd. 

M-Lab produceert ook bijzondere, bestaande voorstellingen van hoog 

artistiek niveau, die moeilijk een groot commercieel publiek zullen 

trekken. In de foyer met uitzicht over het IJ wordt het publiek na afloop 

van de voorstelling gevraagd een mening te geven.

10.00 en 12.00 uur 

Tram 13-14-17; bus 170-172 
(halte Westermarkt)  
www.montevideo.nl

10.00 en 14.00 uur 

Pont Meeuwenlaan-IJplein, 20 
min. lopen; bus 32-33 (halte 
Merelstraat)
www.m-lab.nl 
www.puuree.com

Montevideo 
Keizersgracht 264      

M-Lab 
Aambeeldstraat 10E      

Kunst op beeldNabil Aoulad Ayad – bijzonder talent
In dit gebouw vind je een actueel overzicht van wereldwijde 
mediakunst. Denk aan video, tv en computers. En aan kunst 
natuurlijk, want er zijn mensen die met video of computer de 
prachtigste werken kunnen maken. In Montevideo vind je er 
mooie voorbeelden van. 
Verder zijn er in het instituut nog veel meer activiteiten, zoals 
tentoonstellingen, lezingen, presentaties en symposia.  
Ook wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe kunstvormen en 
is het een kenniscentrum op het gebied van het bewaren van 
mediakunst.

Nabil is een geboren entertainer. Op school deed hij al mee aan 
toneelstukken en musicals. En hij leerde beatboxen, waarin hij nu 
zelfs workshops geeft. Maar hij heeft nog meer talent: hij danst en 
hij is stand up-comedian.
Tegenwoordig volgt Nabil acteerworkshops in Amsterdam en is hij 
druk bezig met het schrijven van een nieuw cabaretprogramma.
Vanaf begin 2008 speelt hij in Onderweg naar morgen, als Youssef. 
Wat hij precies gaat doen op de Kunstschooldag is nog een 
verrassing, maar bijzonder wordt het!
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Het Muiderpoorttheater is begin jaren tachtig uit buurtinitiatieven 

ontstaan. Het komt aan zijn naam doordat het aanvankelijk dicht bij 

het Muiderpoortstation lag. Sinds 1987 is het theater gevestigd in een 

nieuwbouwcomplex in de Dapperbuurt. 

10.00, 12.00 en 14.00 uur

Tram 3-7-9-10-14 

www.muiderpoorttheater.nl     

Het Muziekgebouw aan ‘t IJ opende haar deuren op 15 juni 2005 als 

nieuwe Amsterdamse concertzaal voor de 21ste eeuw. Amsterdam 

kreeg de zo felbegeerde middelgrote concertzaal voor het steeds breder 

en veelzijdiger wordende klassieke en eigentijdse repertoire. 

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 25-26 of lopen van CS

 
www.muziekgebouw.nl 

Muiderpoorttheater  
Tweede van Swindenstraat 26       

Muziekgebouw aan ‘t IJ 
Piet Heinkade 1      

IsDansKunstDansIsEenKuns-tGunst!!!???? Nieuw! Het Kunstschooldagorkest!
Voor de eerste keer tijdens de Kunstschooldag is er een echt Kunst-
schooldagorkest. In het Muziekgebouw aan ’t IJ neemt het orkest, o.l.v. 
Stijn Berkouwer, je mee op reis en laat je muziek horen uit diverse 
landen. Zo klinkt in Amerika de Country Band March van Charles Ives, 
en in Argentinië hoor je de beroemde Libertango van Astor Piazzolla. 
Je zult merken dat het muziekstuk El sombrero de tres picos van de 
componist De Falla op en top Spaans klinkt, en misschien denk je 
bij een aria van Guiseppe Verdi wel aan Italiaanse pizza’s en pasta’s. 
Ondertussen zie je beelden uit de landen waarvan de muziek klinkt en 
is het orkest heel benieuwd waar jij eigenlijk naartoe op vakantie gaat 
deze zomer. 

Ook nieuwsgierig naar het Kunstschooldag-dansprogramma 
van de 3de jaars studenten van de Opleiding Docent Dans van 
De Amsterdamse Hogeschool voor De Kunsten, o.l.v. Jopie de 
Groot? En nieuwsgierig zou ik maar zijn want het een wordt 
weer een waanzinnig skindeep dansprogramma.
Urban Down to Earth, High in the Sky and never Below Zero...
CYThere.
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NEMO zit in een opvallend groen gebouw bovenop de IJtunnel. Je ziet 

het vanaf veel plekken in de stad, en sta je eenmaal op het dak dan kijk 

je over de hele stad uit. Het heeft de vorm van een schip en dat past 

natuurlijk goed in deze buurt, vlak bij het IJ.  

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Bus 42-43 of lopen vanaf CS

 
www.e-NEMO.nl

NEMO
Oosterdok 2         

Hoe bouw je een auto of brug? Waardoor gaan je haren recht-
overeind staan? Hoe werkt mijn mobieltje? Wat gebeurt er als je 
zoent? Waarom zijn mijn ogen blauw? Allemaal vragen waarop 
science center NEMO in Amsterdam het antwoord heeft. Want 
NEMO is het grootste science center van Nederland. Vijf etages 
vol spannende en leuke doe- en ontdekdingen. Tentoonstellingen, 
voorstellingen, workshops en demonstraties. In NEMO kom je er 
op een spannende en leuke manier achter hoe de wereld werkt. 
Ook is er een spetterende voorstelling van Kettingreacties, dus... 
wees welkom!

Hoe werkt de wereld?

Sinds augustus 1999 is de Nederlandse Film en Televisie Academie 

(NFTA) gehuisvest in een spiegelend groen gebouw aan het 

Markenplein, tegenover het Waterlooplein. Aan de NFTA kun je 

opgeleid worden voor alle beroepen die nodig zijn om een film of 

televisieprogramma te maken. 

10.00, 12.00 en 14.00 uur

Tram 9-14; 
metro Waterlooplein 

www.filmacademie.nl

NFTA (Nederlandse Film en Televisie Academie) 
Markenplein 1        

Hoe maak je een film?
Wat komt er kijken bij het maken van een film? Wat heb je 
allemaal nodig? Wat doen de mensen achter de camera? 
Hoeveel kost het om een film te maken? En hoe zorg je ervoor 
dat er zoveel mogelijk mensen jouw film kunnen zien?
Een student van de Nederlandse Film en Televisie Academie 
(NFTA) komt hierover vertellen. Ook ga je naar een aantal 
korte films kijken die door studenten van de Filmacademie zijn 
gemaakt.
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De Nieuwe Kerk dateert uit 1400 en ligt in het hart van de stad aan de 

Dam, vlak naast het Koninklijk Paleis. Koningin Beatrix werd in 1980 

officieel in de Nieuwe Kerk ingehuldigd. Op 2 februari 2002 trouwden 

hier kroonprins Willem Alexander en prinses Maxima. 

Het NiNsee richt zich vooral op het Nederlandse slavernijverleden en 

zijn erfenis. Het instituut wil daarover kennis verzamelen en uitdragen, 

in Nederland en daarbuiten. Het is gevestigd in een aanbouw van de 

Muiderkerk tegenover het Tropenmuseum.  

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 3-7-9-10-14; bus 22

www.ninsee.nl

De Nieuwe Kerk
Dam         

NiNsee 
Linnaeusstraat 351

Schatten uit Afghanistan
Afghanistan is een land dat de laatste jaren bijna dagelijks 
in het nieuws is. Maar het is niet alleen een land van oorlog 
en vernietiging. Doordat het strategisch gelegen was op de 
handelsroutes tussen Oost en West is Afghanistan een land 
waar verschillende culturen hun sporen hebben achtergelaten. 
In De Nieuwe Kerk is een tentoonstelling over Afghanistan te 
zien. Je leert er over de geschiedenis en cultuur van het land 
en ziet bijzondere schatten zoals gouden sieraden en andere 
kunstvoorwerpen afkomstig uit het Nationaal Museum van Kabul.

Hoofdbedekking en haardracht zijn al eeuwen belangrijk. 
Iedereen wil er nou eenmaal goed uitzien. En die ‘hoofdzaak’ 
speelt ook een belangrijke rol op tv, in het straatbeeld, in 
mode, communicatie, status en religie. Denk maar aan 
rastamutsen, bandana’s, gestyled kapsel, haarkleur, petjes, 
hoofddoeken en sluiers.
In het NiNsee kun je zien hoe de kunstig gevouwen angisa’s 
(hoofddoeken) tijdens en na de slavernij werden gebruikt als 
‘geheime taal’.
                                                                   

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 1-2-4-5-9-13-16-17-24-25; 
bus 21-170-172
www.nieuwekerk.nl

Hoofdzaken Er zijn ook twee workshops: 

Angisa’s vouwen

Leer een traditionele angisa 

vouwen, en vind een eigen 

vorm voor jouw eigen geheime 

taal.

Petje pimpen

Neem een pet mee! NiNsee 

zorgt voor stiften, lappen, draad 

en bling bling, zodat jouw petje 

in no time gepimpt wordt.
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Paradiso was ooit een kerk, maar nog veel bekender is het gebouw 

als concertzaal. Beroemd over de hele wereld en geliefd bij ontzettend 

veel muzikanten. Want wie eenmaal Paradiso plat krijgt, gaat het 

maken. De laatste jaren is Paradiso ook befaamd om zijn dance-

nachten. 

10.00, 12.00 en 14.00 uur  

Tram 1-2-5-7-10; 
bus 170-172 

www.paradiso.nl
www.fouradi.nl

Paradiso
Weteringschans 6/8        

Het Persmuseum is de nationale bewaarplaats voor de journalistiek. 

Het museum beheert een grote collectie kranten en tijdschriften vanaf 

1600, een verzameling affiches en reclame-uitingen, een unieke collectie 

(originele) politieke tekeningen en tal van archieven en foto’s van en over 

journalisten.

10.00 en 12.00 uur

Tram 14; 
bus 22-43

www.persmuseum.nl

Persmuseum
Zeeburgerkade 10        

Fouradi speelt Flipmuziek
Mohamed Fouradi is van januari 1982. Broertje Brahim Fouradi 
van november 1985. De twee Marokkaanse jongens groeien 
samen op in Amsterdam en ze kiezen voor de muziek en treden op 
onder de naam Fouradi. 
De eerste single verschijnt in 2006: 1 ding. Die komt de Top 40 
binnen en eindigt op nummer 11. In 2007 treden de jongens op in 
heel Nederland maar ook in Lloret de Mar, Salou en Suriname. 
In mei 2007 komt de langverwachte tweede single uit en wordt er 
ook een clip gemaakt voor het zomernummer Flipmuziek. Ook die 
komt de Top 40 binnengestormd. 
Grote wens? Nog een keer nummer één worden.

Wil je weten hoe een journalist te werk gaat? En wil je dan meteen van 
alles over de geschiedenis van de krant ontdekken? Lijkt het je leuk om 
te strijden voor de titel ‘Journalist van de dag’, en een plekje veroveren 
op de website van het Persmuseum?
Dit kan allemaal op de Kunstschooldag. Gewapend met een perskaart 
om je nek mét jouw naam erop waag je je het museum in met allerlei 
spannende opdrachten. En wie weet... misschien ben jij wel de beste 
journalist van de dag! 

Jij, een journalist!
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Het PleinTheater is gevestigd in een deel van de voormalige Amstel-

brouwerij. Het is een podium voor beginnende en professionele 

artiesten die (meer) podiumervaring willen opdoen. Er werken ook 

veel vrijwilligers die kennismaken met het theatervak.

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 3-7-10; 
metro Weesperplein 
 
www.pleintheater.nl
www.jongsmahartgring.nl

PleinTheater 
Sajetplein 39          
      

Assepoester De verliefde prins speelt Kus
Na de dood van haar vader heeft Marjolein alleen nog haar 
stiefmoeder en die wil van haar af. Tegelijkertijd verliest de 
prins van het land zijn moeder en wordt door zijn oom ver 
weg gestuurd. In de hemel ontmoeten Marjoleins vader en de 
koningin elkaar en bieden ze hulp aan hun kinderen. Marjolein 
wordt gepest door haar stiefzussen die haar uitschelden voor 
Assepoester. En ’s nachts verschijnt er een fee die weet hoe het 
sprookje verder gaat…
Gelukkig weten we allemaal dat er maar één passend eind is 
voor dit verhaal. Toch?

Van de dertien jaar dat Mon leeft, heeft ze haar vader misschien
zestienhonderdachtenzestig uur gezien. Dat heeft ze uitgerekend.
Het is niet genoeg. Ze wil nog zoveel meer van hem weten.…
En opeens is hij daar, haar vader! Haar beroemde vader, de 
acteur Toon Mandersloot.
Nu hij er eindelijk is, weet ze niet meer wat ze hem moet zeggen.
Toon had er eerder gewoon voor haar moeten zijn! Waarom 
kon dat toen niet en nu ineens wél? Mon laat hem echter deze 
keer niet wéér zomaar weggaan. Hij moet en zal eerst antwoord 
geven. Antwoord op al haar vragen. 
Kus van theatergroep De verliefde prins is gemaakt naar het 
gelijknamige boek van Lydia Rood.

Podium Mozaïek is een nieuw, internationaal cultuurpodium in 

Amsterdam-West, gevestigd in de voormalige Pniëlkerk aan de 

Bos en Lommerweg. Het programma biedt wereldmuziek, theater, 

kleinkunst en dans uit binnen- en buitenland. Verder organiseert 

Podiun Mozaïek regelmatig cultuureducatieve projecten. 

Podium Mozaïek
Bos en Lommerweg 191

12.00 en 14.00 uur 

Tram 12-14;
bus 15-21 

www.podiummozaiek.nl 
www.steenimpresariaat.nl    
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Het Rijksmuseum is het grootste museum van Nederland. Hier is kunst 

te zien van de middeleeuwen tot 1900. Beroemd zijn natuurlijk De 

Nachtwacht van Rembrandt en schilderijen van Frans Hals, Jan Steen 

en Johannes Vermeer. 

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 2-5-7-10; 
bus 170-172  

www.rijksmuseum.nl

Rijksmuseum 
Jan Luijkenstraat 1          
      

Mee met Joost de Suppoost
Op de Kunstschooldag krijg je in het Rijksmuseum een boekje waarin Joost 
de Suppoost je meeneemt langs zijn favoriete meesterwerken. Maar wat vind 
je eigenlijk in het museum?
Het Rijksmuseum toont met De Meesterwerken het mooiste van het mooiste 
uit eigen collectie. De verrassende presentatie in de Philipsvleugel van 
het museum geeft je de unieke kans om alle hoogtepunten uit de Gouden 
Eeuw bij elkaar te zien: de prachtige poppenhuizen, een schat aan zilver, het 
mooiste Delfts Blauw, grootse schutterstukken en natuurlijk alle lievelingen, 
zoals de beroemde schilderijen van Jan Steen, Frans Hals, Rembrandt en 
Vermeer. Samen vertellen zij het indrukwekkende verhaal van het politieke, 
economische en artistieke wonder van de Gouden Eeuw.

Het Rembrandthuis is het vroegere woonhuis van Rembrandt van Rijn, 

de beroemde schilder. Beneden woonde hij met zijn vrouw Saskia, 

boven was zijn atelier en een kamer voor zijn verzameling zeldzame 

voorwerpen. Het huis is ingericht zoals het er uitzag in Rembrandts tijd.

10.00, 12.00 en 14.00 uur

Tram 9-14; metro Nieuwmarkt of 
Waterlooplein
www.rembrandthuis.nl

Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4         

Wat is er allemaal gebeurd in het huis van Nederlands beroemdste 
schilder? Er bestaan nogal wat vreemde verhalen over wat Rembrandt 
en de andere bewoners van het huis daar hebben meegemaakt. Over 
duivels, apen en geschilderde muntjes op de vloer. Sommige verhalen 
komen echt uit de tijd van Rembrandt, maar andere zijn gewoon later 
verzonnen. Een verhaal kan heel onwaarschijnlijk klinken, maar toch 
echt gebeurd zijn. Wat is waar en wat is niet waar?
Op de Kunstschooldag krijg je een actieve rondleiding door de kamers 
van het Rembrandts huis. In elke kamer hoor je een onwaarschijnlijk 
verhaal en mag je raden of het waar is of niet. Wie de meeste goede 
antwoorden heeft, krijgt aan het eind een leuke verrassing. 

Onwaarschijnlijke verhalen
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Het Stedelijk Museum CS is de tijdelijke locatie van het Stedelijk 

Museum in het Post-CS gebouw aan de Oosterdokskade. Hier blijft 

het museum tot 1 oktober 2008. Daarna gaat het Stedelijk ‘de stad in’ 

totdat het eind december 2009 aan het Museumplein weer opent. 

10.00 12.00 en 14.00 uur

Lopen vanaf CS  

www.stedelijkmuseum.nl

Stedelijk Museum CS
Oosterdokskade 5        

Vier tentoonstellingen in één gebouw 
Het Nederlands Fluitorkest – 
van piccolo tot subcontrabasfluit

Eyes Wide Open. Wat zou jij aankopen als je een dag museumdirecteur was? En waar 
kun je allemaal op letten? Wat kost een kunstwerk eigenlijk? Zou je met de kunstenaar 
gaan praten of niet? Open je ogen en doe zelf een voorstel!
60 jaar MAGNUM Photos. Bekijk het grote overzicht van fotoagentschap en persbureau 
Magnum dat in 2007 60 jaar bestond. In de tentoonstelling is per jaar de geschiedenis 
zichtbaar aan de hand van foto’s, boeken en teksten. Welke beelden ken je al? En wat 
maakt een foto geschikt om het nieuws mee te vertellen?
Hoe kijken we naar de voorwerpen om ons heen? Hoe werken ze? Kunstenaar Tobias 
Rehberger (1966, Duitsland) werd wereldberoemd met objecten en installaties op de 
grens van beeldende kunst, vormgeving en architectuur. 
Het werk van het kunstenaarsduo Jennifer Allora (1974, VS) en Guillermo Calzadilla 
(1971, Cuba) bevat spelelementen en humor. In hun sculpturen, foto’s, performances en 
video’s verbinden ze elementen uit zeer uiteenlopende culturen. 

Allora & Calzadilla, 

Returning a Sound, 

2004

In het Nederlands Fluitorkest zitten meer dan twintig fluitis-
ten, allemaal beroeps. Ze spelen niet op blokfluiten maar op 
dwarsfluiten. Dwarsfluiten zijn van zilver en klinken prachtig. Er 
zit ook een kleinere dwarsfluit in, de piccolo, en die klinkt heel 
hoog en hard. Het is een echt orkest, ook lagere en dus grotere 
dwarsfluiten zitten er bij, altfluiten, basfluiten, met een bochtje 
erin en een hele grote, van pvc-buis, de contrabasfluit en nog 
eentje... van wel vijf meter! De subcontrabasfluit .
Voor het orkest staat dirigent Jorge Caryevschi, afkomstig 
uit Argentinië. Je hoort muziek uit dat land, de tango, en ook 
muziek uit Brazilië en wie weet ook nog wat muziek uit het 
Midden-Oosten. Omdat de dirigent moet dirigeren, neemt hij 
Gerda Havertong mee, die komt vertellen over de muziek. 

De Stadsschouwburg op het Leidseplein is een gebouw van meer dan 

100 jaar oud, vol rood pluche, schilderijen, goud en beeldhouwwerk. 

Je ziet er veel toneel- en dansvoorstellingen en er zijn ook bijzondere 

evenementen als het Boekenbal en af en toe de inhuldiging van Ajax. 

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 1-2-5-7-10; 
bus 170-172 

www.ssba.nl 
www.hetnederlandsfluitorkest.nl  

Stadsschouwburg 
Leidseplein 26          
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De Sugar Factory zit om de hoek van het Leidseplein. Het heeft een 

lange geschiedenis als theater, maar tegenwoordig is het vooral een 

club waar je de ene keer tot diep in de nacht kunt dansen, de andere 

avond een jazz-concert kunt bijwonen of een cabaretvoorstelling.

10.00, 12.00 en 14.00 uur

Tram 1-2-5-7-10; 
bus 170-172 

www.sugarfactory.nl   
www.movementalist.nl

Sugar Factory 
Lijnbaansgracht 238

No image is een dansvoorstelling die gaat over de bruisende 
ontmoeting tussen verschillende mensen.
Je ziet een gedeelte van de voorstelling, en dan word je er 
halverwege zelf in betrokken. Uiteindelijk vorm je met zijn allen 
zes groepen die ook weer met elkaar interactief dansen en 
bewegen. Kortom, kijk en neem zelf deel aan een spannende 
performance op het toneel.
  

Stichting de Levante (Oostenwind) wil iedereen in Nederland laten ken-

nismaken met de rijkdommen van de culturen uit het Midden-Oosten. 

De Levante is een initiatief van een groep ‘nieuwe’ Nederlanders van 

verschillende leeftijden en achtergronden, met grote interesse voor 

kunst en liefde voor de Oriëntaalse culturen!   

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 1-2-5; 
bus 170-172, halte Rijksmuseum

www.delevante.org 

Stichting De Levante
Hobbemastraat 28 (naast Zuiderbad)

De Iraanse verhalenverteller Sahand reist in zijn voorstelling 
langs de schilderijen van een Iraakse kunstenares uit Bagdad, de 
stad waar het verhaal van Aladdin uit de legendarische verha-
lenbundel Duizend en een nacht zich afspeelt. Spelend op zijn 
oosterse instrumenten neemt Sahand je mee naar de magische 
wereld van Aladdin die op zijn vliegend tapijt op zoek gaat naar 
zijn ontvoerde geliefde Jasmin. Als Aladdin op een oeroude olie-
lamp wrijft, komt een geest uit de lamp en vervult al zijn wensen. 
Jij mag aan het eind van het verhaal ook een wens doen aan de 
geest. En wie weet, misschien kan hij jouw wens vervullen. 

Aladdin vervult al je wensen No Image
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De Theaterschool leidt je o.a. op voor toneel, cabaret en dans. En om dans 
gaat het deze keer op de Kunstschooldag. Er zijn verschillende dansonderdelen 
zoals ballet, moderne dans, jazz- en musicaldans, een dansdocentenopleiding 
en een choreografie-opleiding. 
Bij klassieke dans leer je ballet zoals in De Notenkraker. De meisjes dansen op 
spitzen en ze worden opgeleid voor Het Nationale Ballet of het Nederlands 
Dans Theater. Moderne dans doe je in moderne kostuums en een modern 
decor, en je danst vaak op popmuziek. De studenten van de jazz- en 
musicaldansopleiding dansen bij de grote musicals; ze moeten dus ook goed 
kunnen zingen. Naast veel tapdance, streetdance en hip hop krijgen ze ook 
zangles. Op de choreografie-opleiding leer je hoe je een dansstuk maakt voor 
één of meer dansers. 

Dansen, swingen en zingen 

De Theaterschool zit in een mooi gebouw aan de Jodenbreestraat. Je 

vindt er alle opleidingen op theatergebied. De school is een onderdeel 

van de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam.

Theaterschool 
Jodenbreestraat 3          
      

Het Theatermuseum was tot 1638 een suikerbakkerij. Die moest 

plaatsmaken voor het huis met de eerste halsgevel in Amsterdam. Het 

andere pand van het Theatermuseum op nummer 170-172 komt uit 

1617 en heet Bartolottihuis, naar de rijke Italiaanse familie die dit pand 

liet bouwen.

10.00 en 12.00 uur 
Tram 1-2-5-13-14-17 (halte 
Nieuwezijds Voorburgwal); 
bus 21-170-172
www.theatermuseum.nl  

Theatermuseum
Herengracht 168         

Iedereen danst om verschillende redenen. Voor jou is het misschien 
ontspanning en plezier, voor een ander is het juist een vorm van kunst en 
expressie. Maar hoe je dansen ook ervaart, op de dansvloer, het podium 
of in de zaal, het is altijd een belevenis. En dat is wat de tentoonstelling 
Dansen! aan de hand van kostuums, bijzondere voorwerpen, unieke 
foto’s en videofragmenten laat zien.
Tijdens de rondleiding maak je kennis met de dansstijlen die in Dansen! 
voorbij komen. En dat is niet alleen klassiek ballet, moderne dans 
of werelddans maar ook streetdance, show- en uitgaansdans en 
zelfs paal- en buikdans. Aan het slot van de rondleiding doe je de 
museummoves: een speciale dans, waarin alle dansvormen terug 
komen. 

Dansende rondleiding 

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 9-14; metro Waterlooplein 
of Nieuwmarkt  
www.ahk.nl
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In het Tropenmuseum staat een bos van magische beelden: bisjpa-
len. De bijna zestig palen, de meeste metershoog, zijn voor het eerst 
- en waarschijnlijk voor het laatst - bij elkaar te zien. Bisjpalen zijn 
gemaakt door de Asmat, een volk op het eiland Nieuw-Guinea. Ze 
worden tot op de dag van vandaag gebruikt bij rituelen rondom de 
verering van voorouders. 
Op de Kunstschooldag laten rondleiders van het Tropenmuseum je 
niet alleen de bisjpalen zien, maar ook andere voorwerpen van het 
Asmat-volk. Op een speciale fototentoonstelling zijn oude en nieuwe 
foto’s te zien die gemaakt zijn in het gebied van de Asmat. 

Asmat & Bisjpalen

Het Tropenmuseum is gehuisvest in een indrukwekkend gebouw in 

Amsterdam-Oost. Rond een enorme lichthal liggen galerijen waar je 

de permanente tentoonstellingen kunt zien. Zij geven een beeld van 

het leven van mensen in de (sub)tropen en de relaties tussen hun en 

onze wereld.

Tropenmuseum   
Linnaeusstraat 2          

10.00 en 12.00 uur 

Tram 3-9-7-10-14; 
bus 22 

www.tropenmuseum.nl 

Tropenmuseum Junior zit in een eigen deel van het Tropenmuseum. 

Daar is een waar kinderparadijs geschapen, waar je kunt schilderen, 

tekenen, zingen en dansen, allemaal passend in het thema van de 

tentoonstelling. Nu is het thema Bombay, de grootste stad van India. 

Tropenmuseum Junior 
Linnaeusstraat 2          

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 3-9-7-10-14; 
bus 22 

www.sterindestad.nl  

In Tropenmuseum Junior kan iedereen een ster worden! Ga 
mee op ontdekkingsreis naar Bombay, de grootste stad van 
India. Duik in het leven van deze miljoenenstad en maak kennis 
met haar inwoners. Ervaar hoe ze hun dromen proberen waar 
te maken. Het meisje Gauri bijvoorbeeld: met maar één been, 
danstalent en doorzettingsvermogen, straalt ze als een ster in 
eigen stad. Ook jij kunt een poging wagen. Begin onderop en 
grijp je kans.
 

Ster in de Stad
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Het Tropentheater heeft een Grote Zaal en een Kleine Zaal. Om bij 

de Grote Zaal te komen moet je door de prachtige Marmeren Hal. In 

het Tropentheater kun je heel vaak programma’s zien die allemaal 

iets te maken hebben met de niet-westerse wereld.

Tropentheater
Linnaeusstraat 2          

12.00 en 14.00 uur 

Tram 3-9-7-10-14; bus 22 

www.tropentheater.nl  

Aditi Mangaldas is een van de onbetwiste grootheden van de Indiase 
kathakdans, een stijl die als voorloper van de flamenco wordt gezien. Op 
inventieve wijze gebruikt zij nieuwe dansinvloeden en weet zo nieuwe 
inhoud te geven aan deze traditionele dansvorm, die daardoor naar 
nieuwe hoogten gestuwd wordt.
Traditionele kathak kent een zeer gestructureerde opbouw van het ritme: 
van langzaam naar iets meer uptempo tot razendsnel. Aditi Mangaldas 
doorbreekt dit traditionele tijdspatroon door bijvoorbeeld te beginnen 
met een wervelwind, of langzaam te gaan op het moment dat iedereen 
snelheid verwacht. Het traditionele thema vertelt vaak een mythologisch 
verhaal met de man als centrale figuur. Aditi geeft hier een nieuwe 
wending aan door oude verhalen in een nieuw jasje te steken. 
 

Kathakdans in een nieuw jasje

10.00, 12.00 en 14.00 uur 

Tram 9-14; metro Waterlooplein

www.verzetsmuseum.org

Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61            
      
Achter de gevel van het monumentale Planciusgebouw (schuin tegen-

over Artis) zit het Verzetsmuseum. Je vindt er alles over het dagelijkse 

leven in de jaren veertig. Bezoek een nagebouwde bioscoop of neus 

rond in een drukkerij waar verboden krantjes werden gedrukt. En als je 

op de deurbel drukt hoor je of er voor jou een onderduikplek is!

Tijdens de Kunstschooldag bezoek je de vaste expositie of 
de wisseltentoonstelling De Ontdekking, van strip tot 
werkelijkheid.
Bezetting en verzet 1940 – 1945
Een spannende rondleiding door de vaste expositie van het 
Verzetsmuseum over het dagelijks leven, vervolging, collabo-
ratie en verzet in Nederland tijdens de bezetting. Een decor van 
nagebouwde straten en wandvullende foto’s roept de sfeer op 
van die jaren. Authentieke voorwerpen, documenten, film- en 
geluidsfragmenten vertellen de geschiedenis van mensen in 
oorlogstijd. Je wordt uitgedaagd om een eigen standpunt in te 
nemen: wat zou jij doen?

De Ontdekking, van strip tot 
werkelijkheid
Jeroen zoekt bij zijn oma op zol-

der naar spullen om te verkopen 

op Koninginnedag. Tussen alle 

rommel vindt hij een plakboek 

en andere spullen uit de oorlog. 

Hij ontdekt wat er tijdens de 

Tweede Wereldoorlog in zijn fa-

milie is gebeurd. In het museum 

stap je zelf deze zolder op en 

ontdek je tijdens een spannende 

speurtocht echte documenten en 

voorwerpen uit de bezettingstijd. 

Spannende speurtocht en een 
kijkje in de geschiedenis
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Museum Willet-Holthuysen werd door de eeuwen heen bewoond door 

prominente Amsterdammers. Er zijn stijlkamers te zien uit diverse peri-

odes. Als bezoeker kun je hier ervaren hoe rijke Amsterdammers in het 

verleden woonden.

Museum Willet-Holthuysen
Herengracht 605 

Tijdens de Kunstschooldag nemen museumdocenten van het 
museum je mee op ontdekkingstocht door een 17de-eeuws 
grachtenpand dat ooit bewoond werd door de rijke familie 
Willet-Holthuijsen. De weduwe Willet-Holthuijsen liet na haar 
dood in 1895 het huis en de inboedel na aan de stad Amster-
dam op voorwaarde dat het huis als museum opengesteld 
zou worden. Museum Willet-Holthuijsen is het enige, dagelijks 
als museum opengestelde grachtenpand in Amsterdam, waar 
bezoekers een indruk kunnen krijgen van de manier waarop 
vroeger in de grachtenpanden werd gewoond. 

Op ontdekkingstocht door een echt grachtenpand

10.00 en 12.00 uur 

Tram 4-9-14; metro Waterlooplein

www.ahm.nl  
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Kijk voor de laatste tram- en 
buswijzigingen op de website 
van het GVB, www.gvb.nl, of 
kijk in De Echo van woensdag 
26 maart.

Gratis reizen met het GVB tijdens
de Kunstschooldag        

1

2

3

4

5

6

Oosterpark

Muiderpoorttheater 1 

NinSee 2 

Persmuseum 3 

PleinTheater 4 

Tropenmuseum 5 

Tropenmuseum Junior 5 

Tropentheater 5 

Verzetsmuseum 6 

Plattegrond amsterdam-oost

Tijdens de Kunstschooldag kun je gratis reizen met het openbaar vervoer 

van het GVB Amsterdam. Althans als je in het bezit bent van het speciale 

Kunstschooldag vervoersbewijs. Om de reis sneller en makkelijker te 

maken is het verstandig om van tevoren de route te plannen. Dat voor-

komt stress voor jullie en irritatie bij de tram- en buschauffeur.

 gVB amsterdam
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• Dam
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Centraal Station
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Prinsengracht

Keizersgracht

Herengracht

• Rembrandtplein

17

Tram 1, 2, 5, 7, 10
Bus 142, 145, 170, 172, 197

Tram 16, 24, 25
Tram 4

Tram 9, 14
Metro 51, 53, 54

Tram 13, 14, 17
Bus 21, 142, 170, 172

• Westermarkt

• Spui

Tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 25
Metro/Sneltram 51, 53, 54

Bus 18, 21, 22, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 48, 
49, 59, 92, 93, 94, 100, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 

112, 114, 115, 116, 117, 142, 170, 172, 190, 326

• Stationsplein

6 2

31
7

Allard Pierson Museum 1

Amsterdams Historisch Museum 2   

Amsterdams Marionetten Theater 3   

De Balie 4   

Bellevue  5 

Betty Asfalt Complex 6 

Beurs van Berlage (Amvest Zaal) 7 

Bimhuis 8 

Boekmanzaal 9 

De Brakke Grond 10 

Bijbels Museum 11 

Koninklijk Theater Carré 12 

Compagnietheater 13 

Concertgebouw 14 

DNA 15 

Doelenzaal 16 

Felix Meritis 17 

Filmmuseum 18 

Fijnhouttheater 19 

Hermitage 20

Van Gogh Museum 21 

Joods Historisch Museum 22 

Klankspeeltuin in het Muziekgebouw aan ‘t IJ 23 

De Kleine Komedie 24 

Kriterion 25

Melkweg  26 

M-Lab 27

Montevideo 28 

Muiderpoorttheater   

Muziekgebouw aan ‘t IJ 23 

NEMO 29 

NFTA 30 

De Nieuwe Kerk 31 

NiNsee   

Paradiso 32 

Persmuseum   

PleinTheater   

Podium Mozaïek 33 

Rembrandthuis 34 

Rijksmuseum 35 

Stadsschouwburg 36 

Stedelijk Museum CS 37 

Stichting De Levante 38 

Sugar Factory 39 

Theatermuseum 40 

Theaterschool 41 

Tropenmuseum   

Tropenmuseum Junior   

Tropentheater   

Verzetsmuseum   

Museum Willet-Holthuysen 42 
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* = plattegrond op vorige pagina
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www.kunstschooldag.nl

AHM Jeroen Oerlemans
Amsterdams Marionetten Theater Simon Jager  
Bellevue Grote Zaal Dinand van der Wal
Bellevue Kleine Zaal Hans van der Pas
Bimhuis Michael Moord © Francesca Patella
Bimhuis Han Bennink © Francesca Patella 
Bimhuis Will Holshouser © Guenther Groeger 
Bimhuis Francesca Patella   
Carré Frank Greiner 
Concertgebouw Hans Samsom 
Doelenzaal Robert Benschop    
Doelenzaal Jean van Lingen  
Van Gogh Museum René Gerritsen
Joods Historisch Museum Jeroen Nooter   
Klankspeeltuin Deen van Meer   
Muiderpoorttheater Jan Evert Zondag 
Muziekgebouw aan ‘t IJ Menno Tummers/Jarko Aikens 
Muziekgebouw aan ‘t IJ John Lewis   
NFTA Johan Anthonius 
Persmuseum Remko Scheepens 
Rijksmuseum Arie de Leeuw   
Rijksmuseum René Gerritsen 

Fotografen van de gebouwen en voorstellingen 
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Kunst en Cultuur
voor de School 

Aanbod voor 

het primair onderwijs

op 1 april in
uw bus

(geen grap!)

Informatie over lessen, cursussen, voorstellingen en projecten op

het  gebied van muziek, dans, theater, taal, film, circus, beeldende

kunst en cultureel erfgoed. Op school, of bij de instelling. 
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