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Voorwoord
8e Groepers, welkom op de Kunstschooldag[en] 2014!
Op donderdag 10 en vrijdag 11 april gaan jullie, 8e groepers van 2014, op culturele
verkenningstocht. Historische gebouwen gaan jullie bekijken, speciale voorstellingen zien,
concerten bezoeken. Kortom jullie gaan genieten van al het moois dat Amsterdam te
bieden heeft.
Dat jullie niet de eersten zijn die de Kunstschooldag[en] meemaken, dat weten jullie vast
wel. Maar wisten jullie dat jullie ouders, als ze in Amsterdam geboren en getogen zijn, de
Kunstschooldag misschien ook wel hebben meegemaakt? Want het is alweer 27 jaar
geleden dat de eerste Kunstschooldag in Amsterdam plaatsvond. Super trots zijn we daar
op. En super blij dat we deze dagen ook voor jullie weer hebben kunnen organiseren.
Het organiseren van de Kunstschooldag[en] kan alleen maar lukken als we heel veel hulp
krijgen: van organisaties en instellingen, van kunstenaars, van medewerkers achter de
schermen, van de begeleiders en de vele vrijwilligers van de PABO en het ROC. En, last but
not least, van jullie eigen juf of meester. Mede dankzij al die mensen en instanties hebben
we opnieuw een geweldig programma kunnen samenstellen.
Wat jullie ook moeten weten is dat de organisatie van de Kunstschooldag[en] zonder
financiële steun niet haalbaar is. Die steun hebben we gelukkig gekregen; Van de
stadsdelen Amsterdam Centrum, Zuid en Nieuw West, van Gemeente Ouderkerk aan de
Amstel, het Madurodam Fonds, het AMVJ fonds en van alle deelnemende kunstinstellingen
en scholen. Jullie begrijpen natuurlijk wel dat wij al die instellingen hartelijk willen
bedanken!
Op donderdag 10 en vrijdag 11 april, twee dagen lang, staan de medewerkers van de
kunstinstellingen voor jullie klaar. Om jullie rond te leiden in hun museum, om jullie te
ontvangen in hun theater of concertzaal, om samen met jullie een kunstwerk te maken.
Voor iedere groep is er een afwisselend totaalprogramma samengesteld. Programma’s in
zowel wereldberoemde als kleine intieme musea; in zalen met bekende en minder
bekende podia; met grote, al ontdekte artiesten en met groepjes die onbekender, maar
zeker niet minder spannend zijn. Voor iedere 8e groeper is er wel iets bijzonders te zien, te
horen, te doen. Kijk daarom je ogen uit, zet je oren wagenwijd open, doe mee en geniet.
Laat je verleiden door deze 27e Kunstschooldag[en]!

Rob van Waaijen
Directeur Stichting JAM
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Play piano
and everyone will

listen to you.

Funded by sappi ideas that matter

www.JMI.net

www.allardpiersonmuseum.nl

Allard Pierson Museum
Raadselrijmspeurtocht
Je krijgt verschillende raadselrijmpjes. De oplossingen moet je zoeken in de zalen van het
museum. Als je antwoord goed is, komt er een herder, archeoloog of een Egyptische god
tevoorschijn. En die vertelt je een spannend verhaal over duizenden jaren geleden.

Loop je het Allard Pierson Museum binnen, dan kom je in de oude
wereld van de Romeinen, Egyptenaren en Grieken terecht. Het
hele gebouw staat, hangt en ligt vol met bijvoorbeeld bekers waar
ze uit dronken, kleren die ze droegen en speelgoed waar de
kinderen mee speelden.

Vrijdag 11 april
10.00 en 12.00 uur
Oude Turfmarkt 127
Tram 4-9-16-24-25

5

Advertentie

Pakhuis van de Wereld
Duik in de wereld van de 17e eeuw.
Leer over handel en welvaart, maar
ook over hardwerkende weesjongens
in een pakhuis.
En natuurlijk steken we zelf de
handen uit de mouwen.

Het onderwijsprogramma Pakhuis van de
Wereld is voor groep 7 & 8.
€ 75,- per 15 leerlingen

Reserveren
020 5321730
boekingen@amsterdammuseum.nl

www.amsterdammuseum.nl

Amsterdam Museum
Amsterdam DNA
De presentatie Amsterdam DNA geeft in een uur tijd een boeiend overzicht van de
geschiedenis van Amsterdam. Aan de hand van de vier kernwaarden
ondernemerschap, vrijdenken, burgerschap en creativiteit ontdek je het verhaal
van de stad, verdeeld over zeven periodes.

Amsterdam, een wereldstad? Ja, en ook: klein, gezellig en
eigenwijs. De stad van Johan Cruijff, Rembrandt, Ajax, de Wallen,
de Verenigde Oost-Indische Compagnie en wiet. In het
monumentale pand van het Amsterdam Museum ontdek je het
bijzondere verhaal over de geschiedenis, het heden en de
toekomst van deze fascinerende stad.
Vrijdag 11 april
10.00 12.00 uur en 14.00 uur
Kalverstraat 92
Tram 1-2-4-5-9-14-16-24-25
(halte Spui)
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www.marionettentheater.nl

Amsterdams Marionetten Theater
Marionetten spelen sprookjesopera ‘De Toverfluit’
De beroemde componist Mozart schreef de sprookjesopera ‘De Toverfluit’. Het gaat over
een prins die samen met de vogelvanger Papageno op zoek gaat naar de prinses. Die is
namelijk ontvoerd. De moeder van de prinses wil hen helpen en geeft ze een toverfluit
mee.
Het Amsterdams Marionetten Theater speelt het eerste deel van deze wonderlijke opera.
En wat het nóg leuker maakt: als het afgelopen is, mag je kijken hoe de poppenspelers
de marionetten laten bewegen.

In hartje Amsterdam, vlakbij de Nieuwmarkt, zit een
marionettentheater verscholen. Een klein, maar heel bijzonder
theater, waar wordt opgetreden door houten marionetten van het
Amsterdams Marionetten Theater. Het is het grootste
marionettentheater van Nederland. Behalve in Amsterdam treedt
het ook op in Rusland, Italië, Frankrijk en
Duitsland.
Vrijdag 11 april
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Nieuwe Jonkerstraat 8
Lopen vanaf Centraal Station
Metro (halte Nieuwmarkt)
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DRUMS sound
better.

Funded by sappi ideas that matter

www.JMI.net

www.deappel.nl

De Appel arts centre
Kunst van papier
In de Appel arts centre ga je kijken naar foto’s, videofilmpjes en bijzondere kostuums
gemaakt van papier! De museumdocenten maken je wegwijs tussen al die bijzondere en
nieuwe kunst. Gelukkig hoef je niet alleen te luisteren, je mag van alles vragen en als
afsluiting maak je samen met je groep een papieren kostuum voor je meester of juf.

De Appel arts centre is een instelling waar kunst van nu te zien is.
Het is te vinden aan de Prins Hendrikkade 142 in Amsterdam, in
een pand dat traditioneel de Zeemanshoop wordt genoemd. Er
zijn steeds verschillende tentoonstellingen te zien, van beroemde
kunstenaars, maar ook van jonge aanstormende talenten. Vier
keer per jaar wisselen de exposities, dus er valt
altijd wel iets nieuws te bekijken.
Donderdag 10 april
10.00 en 12.00 uur
Prins Hendrikkade 142
Lopen vanaf Centraal Station
Metro (halte Nieuwmarkt)
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De Badcuyp is
Concertzaal en
Muziekcafé
Wekelijks afwisselende
concerten met een diversiteit aan live muziek.
Van stevige jazz, funk & soulbands,
DJ-dansavonden tot gevoelige luisterconcerten.
Waar jong talent en de gevestigde jazz
muzikanten elkaar ontmoeten.

De Badcuyp
Live jazz

EEN BADKUIP VOL INSPIRATIE, KOM LANGS EN ERVAAR HET ZELF
www.badcuyp.nl

De Badcuyp
Eerste Sweelinckstraat 10
1073 CM Amsterdam
Telefoonnummer: 020- 675 96 69

www.badcuyp.nl

De Badcuyp
Doeshka
Doeshka Vrede is jong en talentvol. Ze groeide op in een creatieve omgeving waarin muziek
heel belangrijk was. Als 7-jarig meisje startte ze met vioollessen. Een paar jaar later volgden
pianolessen. Maar toen ze eenmaal op de middelbare school zat, ontdekte ze dat ze zingen nog
veel leuker vond. Dus besloot ze daar haar beroep van te maken. Al gauw schreef ze haar eigen
nummers en ontwikkelde ze een persoonlijke stijl. Verschillende prijzen heeft ze gewonnen,
waaronder de tweede prijs bij het Prinses Christina Concours en de ‘Get Your Jazz on Stage
battle’. De samenwerking met andere muzikanten is voor haar een grote inspiratiebron. Haar
grote voorbeeld is Erykah Badu. Op dit moment werkt Doeshka aan nieuw materiaal in
Nederland en Los Angeles. Ze hoopt binnenkort haar debuut album uit te brengen. Wanneer
dat zal zijn is nog niet duidelijk, maar dat we veel van haar zullen gaan horen is zeker!
De Badcuyp heet de Badcuyp omdat het aan de Albert Cuypstraat
ligt en omdat er vroeger een badhuis in zat. Huizen zonder
badkamer waren vroeger heel normaal. Om zich te wassen,
gingen de mensen naar een badhuis in de buurt. Sinds een
buurtbadhuis niet meer nodig is, is de Badcuyp omgetoverd tot
een cultureel centrum met muziek, kunst, dans
en literatuur.
Vrijdag 11 april
10.00,12.00 en 14.00 uur
Eerste Sweelinckstraat 10
Tram 3-4-12-16-24-25
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PIET HEINKADE 3
1019 BR AMSTERDAM
JAZZ / WORLD / IMPRO
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IMHU
WWW.B

IS.NL

10+ JEUGDCONCERTEN
ZO 13 APR 2014

13:30

ZO 9 NOV 2014

14:30

RAMÓN VALLE TRIO
BENJAMIN HERMAN
TRIO & DANIEL
VON PIEKARTZ
ZO 25 JAN 2015 14:30

ZAPP4

ZO 19 APR 2015 14:30

ICP ORKEST
ZO 17 MEI 2015

THE EX

14:30

Met na aﬂoop een DJ
in het Bimhuiscafé!
TOEGANGSPRIJS
€ 15 / € 12 REDUCTIE / € 10 JEUGD

10+

www.davidkweksilberbigband.nl
www.bimhuis.nl

Bimhuis
Speelafspraak! met de David Kweksilber Bigband
De David Kweksilber Big Band is de meest avontuurlijke big band (een grote jazzband)
van dit moment. De band bestaat uit bevlogen topmusici die allemaal hun eigen
muzikale aandeel hebben in hun concert Speelafspraak! De DKBB musici gaan samen met
jullie op klankavontuur. Ze beginnen tussen 9.15 – 10.00 uur met het pre-concert: een
muzikale estafette door het Muziekgebouw. In groepjes maken jullie kennis met de
musici die door het hele gebouw staan opgesteld. Samen met hen ondernemen jullie
allerlei muzikale activiteiten: een klankmassage, muzikale tekeningen maken, een
workshop film en muziek, de Klankspeeltuin en nog veel meer. Aansluitend speelt de
DKBB op het podium van het Bimhuis. Niet alleen, maar ook weer samen met jullie!

Het Bimhuis is een podium waar bijna elke dag concerten worden
gegeven. Het zijn meestal jazzconcerten in veel verschillende
vormen en vaak ook geïmproviseerd. De muzikanten spelen dan
niet zoals dat van te voren precies bedacht is, maar verzinnen de
muziek terwijl ze spelen. Vanuit de concertzaal heb je een prachtig
uitzicht over de stad en vanuit het café overzie
je het IJ.
Donderdag 10 april 10.00 uur
Piet Heinkade 3
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 26 (halte Kattenburgerstraat)
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www.bma.amsterdam.nl
www.stadsarchief.amsterdam.nl

Bureau Monumenten & Archeologie
Geschiedenis voor het grijpen?
In het Stadsarchief wordt alles over de geschiedenis van de stad bewaard. Hier kom je
meer te weten over de Amsterdammers en hun stad. Je kunt er prachtige foto’s van oud
Amsterdam bekijken en uitleg krijgen over wat er allemaal in het archief te vinden is.
Misschien vind je wel informatie over de opa van je oma, als hij tenminste in
Amsterdam geboren is. Het gebouw waarin BMA en Stadsarchief zitten heet de Bazel en
was vroeger een bank. Al het geld werd bewaard in enorme kluizen in de kelder. Die
kluizen zijn er nog steeds. Tijdens de Kunstschooldag[en] mag je er zelfs in!

Amsterdam is een mooie stad, met prachtige gebouwen en kanalen.
Hoe beter we voor de gebouwen en monumenten zorgen, hoe langer
mensen kunnen genieten van de schoonheid van Amsterdam. Het
Bureau Monumenten & Archeologie probeert zo goed mogelijk te
zorgen voor deze monumenten in de stad. De archeologen doen
opgravingen en zorgen voor de bijzondere
voorwerpen die daar worden gevonden
Donderdag 10 en vrijdag 11 april
10.00 en 12.00 uur
Vijzelstraat 32 (gebouw De Bazel)
Tram 4-16-24-25 (halte Keizersgracht/Vijzelstraat)
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www.idfa.nl
www.cinekid.nl

Cinekid/IDFA
Kids & Docs: Films voor en over kinderen
Speciaal voor jullie worden tijdens de Kunstschooldag[en] twee korte documentaires voor
en over kinderen vertoond. Voor die documentaires zijn de makers op zoek gegaan naar
kinderen met een mooi, ontroerend of spannend verhaal. Van die verhalen zijn films
gemaakt. Misschien heb je na het kijken van de films wel vragen voor de makers? Dat
kan! Ze zijn bij de voorstelling aanwezig om al jullie vragen te beantwoorden.

Cinekid en IDFA organiseren deze dag samen. Cinekid is een
mediafestival voor kinderen van 4 tot 14 jaar dat ieder jaar tijdens
de herfstvakantie plaatsvindt. Misschien ben je er wel eens
geweest. En dan ben je misschien ook wel op IDFA geweest, het
internationale documentairefestival voor volwassenen en
kinderen.
Donderdag 10 april

18 10.00, 12.00 en 14.00 uur
Tram 4-7-10
( halte Frederiksplein)
Metro (halte Weesperplein)

www.dansmakers.nl
www.donthitmama.nl

Dansmakers Amsterdam
Don’t Hit Mama - In My Pocket
De club events van Don’t Hit Mama nemen je mee op een wonderlijke trip. Niet blijven zitten,
maar meebewegen met de dansers op de vloer, dat is dé tip. Een professioneel team van
makers, dansers en een DJ onderwerpen een ploeg jonge, talentvolle dansers aan een test.
Breakdancer Carlos Rocha, een oude rot in het vak, werpt zijn charme, ritmegevoel en
ervaring in de strijd. Vogue & waacking diva Junadry Leocaria stelt de dansers op de proef met
een streng regime. En last but not least is er DJ Lovesupreme, voor het emotioneel en
muzikaal uitbalanceren van de avond. De groep dansers reageert als een school vissen:
vloeiend, snel, soms afwachtend. Druk bezig met ontdekken wat zij ‘aan bagage’ met zich
meedragen, waar ze vanaf willen en wat zij graag aan hun ‘pocket’ zouden willen toevoegen.
Kom kijken! En trouwens… wat heb jij zelf in je ‘pocket’?
Dansmakers Amsterdam zit op het bedrijventerrein ‘De Overkant’,
in de oude Kromhouthal van de voormalige Stork fabriek in
Amsterdam Noord. Vroeger was het een echte fabriek. In de
verschillende hallen moesten de werknemers zware arbeid
verrichten. Eerst werden er grote scheepsmotoren gemaakt. Later
werden er machines gebouwd voor de
voedselverwerkende industrie.
Donderdag 10 april
10.00 en 14.00 uur
Gedempt Hamerkanaal 203-205
Bus 33 en 38 (halte Johan van
Hasseltweg)
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www.dansmakers.nl
www.aya.nl

Dansmakers
Onstuitbaar
“Wat gebeurt er met een uitgestelde droom?” Dit vroeg de Amerikaanse schrijver en
dichter Langston Hughes zich in de jaren ’20 van de vorige eeuw af.
Onze ouders wisten het zeker. Wilden ze het werkelijk, dan kon de zon voortaan in het
westen opkomen, of in het noorden. Alles was mogelijk, dachten ze. Als je maar gelooft dat
jij de wereld kunt veranderen. Maar ik kijk uit het raam. Slaapdronken. En zie de zon
opkomen. In het oosten. Opstaan. Uit bed. Opstand. Verzet. Tegen de wereld die zegt dat wij
ons koest moeten houden. Dat je dankbaar moet zijn. Dat we ons keurig moeten aanpassen.
Dûh. Wij willen de zon niet in het westen, oosten, noorden of zuiden zien opkomen. Maar in
onszelf. Wij willen stralen. Elke dag. Ons tegenhouden? Kunnen ze niet. Want zij zijn oud, wij
zijn nieuw. Occupy, Arabische lente, Twitter-oproer: we staan niet stil. Wij branden,
bewegen, gaan nooit onder. Want wij zijn de zon van morgen. Onstuitbaar.
De gebouwen staan er nog steeds, maar de arbeiders zijn
verdwenen want de fabriek zit er niet meer in de Kromhouthal. Nu
zit Dansmakers erin. Dat is een productiehuis die jonge
dansmakers uit binnen-en buitenland de kans biedt om zich te
ontwikkelen. Dansmakers probeert jonge talentvolle mensen, die
met jeugd- en moderne dans bezig zijn, op
allerlei mogelijke manieren te helpen.
Vrijdag 11 april
10.00 en 14.00 uur
Gedempt Hamerkanaal 203-205
Bus 33 en 38 (halte Johan van
Hasseltweg)
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Danstheater AYA

WWW.AYA.NL

Advertentie

Advertentie

EEN TONEELSTUK VAN

ARTHUR JA PIN

vaslav
JEROEN KRABBE

MAARTEN HEIJMANS noortje herlaar
Beppie Melissen Floris Verkerk Hanne Arendzen

7 MAART T/M 30 APRIL
EXCLUSIEF IN HET
DELAMAR.NL

www.delamar.nl
www.stichtingjam.nl
www.amsterdamurbandance.nl

DeLaMar Theater
Amsterdam Urban Dance Company
The Caribbean Urban Dance Show 2014
Meer dan tachtig talentvolle jonge dansers werken mee aan deze show. Allemaal
studenten van het Art & Entertainment College Dans van het ROC van Amsterdam.
The Caribbean Urban Dance Show 2014 belooft een waar spektakel te worden. De dansers
nemen je mee in een feestelijke dansshow waarin verschillende dansstijlen te zien zijn.
Swingende African-Salsa dansen worden afgewisseld met ingetogen choreografieën die
allemaal door de dansers zelf gemaakt zijn. Het dansplezier spat van het podium af en je
gaat vol energie de zaal uit!

Het DeLaMar Theater heeft een theatergeschiedenis die tot de
verbeelding spreekt. Grote namen als Wim Sonneveld en Freek de
Jonge traden op in het vroegere Nieuwe de la Mar Theater nabij
het Leidseplein. De programmering van het huidige DeLaMar
Theater met twee zalen en ruim 1500 stoelen sluit aan op deze
traditie. Het theater biedt een podium aan
cabaretiers, musicals, komedies, toneelklassiekers,
festivals en jeugdvoorstellingen.

Donderdag 10 en vrijdag 11 april
12.00 uur en 14.00 uur
Marnixstraat 402
Tram 1-2-5-7-10 (halte Leidseplein), bus 170-172
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DE LEGENDE VAN DE ZIJDEPRINSES
Een spannend verhaal voor kinderen
vanaf zes jaar over een avontuurlijk
meisje dat met haar vrienden de wijde
wereld in trekt, allerlei spannende
avonturen beleeft en gevaren doorstaat,
en het geheim van de Gele Keizer onthult.
Zij is het die de wereld laat kennismaken
met de ontdekking van de stof die wij
nu allemaal goed kennen: zijde.
De dansers nemen het publiek
samen met het Turks-Arabische
Göksel Yilmaz Ensemble mee op dit
bijzondere avontuur.
De voorstelling Si-Lin, de legende van

de zijdeprinses is tot en met het
voorjaar 2015 te zien in de Nederlandse
theaters en wordt ook op scholen gespeeld.
De speellijst is te vinden op
www.internationaaldanstheater.nl.
Voor boekingen kunt u contact opnemen met
Frontaal Theaterbureau (www.frontaal.com).

6+
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Ontdek
de kracht van
fotografie

Foam Fotografiemuseum
Amsterdam heeft een
uitgebreid educatief
programma waarmee
kinderen zelf de kracht van
fotografie ontdekken.
In de workshops ontdekken
kinderen zélf hoe ze een
bijzondere foto kunnen

maken. Iedere schoolvakantie zijn er fotografieworkshops voor kinderen van 8
t/m jaar 12 jaar.

Kijk op:
www.foam.org/educatie
of bel +31 20 55 16 500

Ook met de klas kun je naar
Foam.
Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam
www.foam.org (foam_foryouactiviteiten)

www.foam.org

Foam
Fotodetective
Kom als een echte detective speuren, kijken en doen in Foam. Sluipend door het
museum op zoek naar sporen en aanwijzingen.
In Foam krijg je een spoedcursus fotodetective worden, waarbij je op ontdekkingstocht
door het museum gaat. Wie is de fotograaf? Hoe en waar heeft hij zijn foto gemaakt?
Welke bewijzen zijn er allemaal op de foto te vinden? Je gaat samen met je
klasgenoten in kleine groepjes op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Je vertelt
aan je klasgenoten wat je hebt ontdekt en luistert naar de vondsten van de anderen.
Wat ben jij te weten gekomen over de fotograaf?

Foam is een zeer bekend fotografiemuseum in Amsterdam. Er zijn
verschillende tentoonstellingen te zien, zowel van beroemde
fotografen als van jong nog onbekend talent. Grote exposities
worden afgewisseld met kleine snel wisselende tentoonstellingen,
zodat er altijd iets nieuws te ontdekken valt. Van mode- tot
documentairefotografie, van modern tot
historisch, je kunt het allemaal zien in Foam.
Donderdag 10 en vrijdag 11 april
10.00 en 12.00 uur
Keizersgracht 609
Tram 4-6-24-25 (halte Vijzelstraat/Keizersgracht)
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R?
30 JAAR OF JONGE
AR HET CONCERT!
NA
,50
11
€
OR
ALTIJD VO
BIEDING
KUNSTSCHOOLDAGAAN
TER OF JUF

ER, MEES
NEEM JE VADER, MOED
AR ONDERSTAANDE
VOOR € 11,50 MEE NA
EST.NL OF
BESTEL VIA WWW.ORK
CONCERTEN. OP=OP!
GELIJKS 10-17 U,
LIJN 0900 671 83 45 (DA
DE CONCERTGEBOUW
DAG’
CODE ‘KUNSTSCHOOL
TIE
€ 1,- P/G) MET DE AC

BEETHOVEN DVOŘÁK

Ouverture ‘Die
Ruinen von Athen’

Pianoconcert

BEETHOVEN

RACHMANINOV Symfonie 6

Symfonie 2

‘Pastorale’

Carlo Rizzi, dirigent
Dimitry Ivashchenko,
bas

Hugh Wolff, dirigent
Stephen Hough, piano

za 17 mei, 20.15 u

zo 25 mei, 14.15 u

Het Concertgebouw

WWW.ORKEST.NL

Het Concertgebouw

www.huismarseille.nl

Huis Marseille – Museum voor Fotografie
Dwalen tussen foto’s
Wie kent een beroemde fotograaf? Wie maakt zelf weleens foto´s en wat doe je ermee?
Waarom zijn foto´s in een museum meer bijzonder dan een foto op straat?
In Huis Marseille draait alles om fotografie. Tijdens de Kunstschooldag[en] ga je samen
met een museumdocent op ontdekkingstocht door Huis Marseille. Dwalend door de
kamers van de twee grachtenpanden ga je kijken naar foto’s. Natuurlijk hoef je niet
alleen te luisteren. Je geeft ook je eigen mening en je mag dingen doen. Zo ontdek en
leer je van alles over fotografie.

Museum voor Fotografie Huis Marseille is gevestigd in twee 17e
eeuwse grachtenpanden. Het museum biedt iedere drie maanden
een nieuw tentoonstellingsprogramma, waarin de rijke
geschiedenis en de diverse toepassingen van de fotografie worden
getoond. Huis Marseille laat ook regelmatig werk uit de eigen
collectie hedendaagse fotografie zien.
Vrijdag 11 april
10.00 en 12.00 uur
Keizersgracht 399 – 401
Tram 1-2-5 (halte Leidsestraat/Keizersgracht)
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Film in de klas? Maak gebruik van onze gratis mediatheek
met speelﬁlms, documentaires en animatieﬁlms over
mensenrechten voor het primair onderwijs. Films worden
met uitgebreid (gratis!) lesmateriaal uitgeleend. Kies een
ﬁlm via de on line zoekmachine: www.moviesthatmatter.nl/
educatie/ﬁlmaanbod

FILM MET WORKSHOP

Movies that Matter kan voor een naprogramma bij een ﬁlm zorgen.
Zo kunnen de leerlingen praten met de hoofdrolspelers, of met
kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt als in de ﬁlm. Ook kan
de regisseur komen vertellen hoe de ﬁlm gemaakt is, en waarom
deze gemaakt is. Tevens kun je met de klas naar de bioscoop om
een ﬁlm uit ons aanbod te zien.
Aanvragen of advies kan bij educatie@moviesthatmatter.nl
of bel 020 7733624.

www.kriterion.nl
www.moviesthatmatter.nl/educatie

Kriterion/Movies that Matter
Movies that Matter
Movies that Matter is een initiatief van Amnesty International en betekent: ’films die
belangrijk zijn’. Films die tot nadenken en discussie leiden. Tijdens de Kunstschooldag[en]
bekijk je de film De Club van Lelijke Kinderen naar het boek van Koos Meinderts. In deze
spannende en grappige film wil de minister-president alle lelijke kinderen in het land
laten opsluiten in een kamp. De 11-jarige Paul doet er alles aan om hem te stoppen, hij
gaat de strijd aan met De President. Zal het hem lukken om alle kinderen te bevrijden?
Zal hij terug kunnen naar zijn bezorgde ouders? En weet hij de knappe Sara voor zich te
winnen?

Kriterion kent een lange geschiedenis die begint in 1945. De
Stichting Onderlinge Studenten Steun verbouwde toen een oud
gebouw tot een bioscoop. Tegenwoordig biedt Kriterion studenten
de kans om aan een werkplek en extra inkomsten te komen. Het
gaat er dus niet om zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat zie
je aan de films die ze draaien, die zijn vaak aparter
en minder bekend dan die in de grote bioscopen.
Donderdag 10 en vrijdag 11 april
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Roetersstraat 170
Tram 7-10
Metro (halte Weesperplein)
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MELKWEG SUPPORTS
KUNSTSCHOOLDAG

WIJ VERHUREN OOK ZALEN
VOOR SCHOOLFEESTEN EN EDUCATIEVE PROJECTEN
WWW.MELKWEG.NL/INFO/ZAALVERHUUR

www.melkweg.nl
www.grap.net

Melkweg MAX
Skinto
Skinto, de bekende Nederlandse hiphopper ken jij misschien ook wel. Luister maar naar zijn
succesvolle single ‘Gat In De Vloer’ op youtube. Hij is een rasartiest die met zijn positieve
energie en beukende beats van iedere show een feestje maakt. Op dit moment toert hij
met Het Leger van Je broer. En hij staat tijdens de Kunstschooldag[en] in de Melkweg.

Makkie & Krankjoram
In de Melkweg staan ook MC Makkie en producer Krankjoram. Zij leerden elkaar kennen
tijdens de opleiding Music Production op het ROCvA. Ga je naar hun show, dan krijg je een
wilde mix van stijlen in razend tempo over je uitgestort. Beiden stralen hetzelfde uit:
energie! In 2012 wonnen ze de hiphopcompetitie Wanted, in 2011 waren ze finalist van de
Grote Prijs van Nederland.
MC Grizley praat tijdens de Kunstschooldag[en] de
optredens van Skinto en Makkie & Krankjoram aan elkaar.
De Melkweg was eerst een suikerpakhuis en melkfabriek. Veertig
jaar geleden gingen jongeren er concerten en voorstellingen
organiseren. Nu is het een belangrijk centrum voor muziek,
theater, dans, film en beeldende kunst.
Kunstenaars, artiesten en publiek uit de hele
wereld komen er graag.

Donderdag 10 april
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Vrijdag 11 april
10.00 en 12.00 uur
Lijnbaansgracht 234/A
Tram 1-2-5-7-10, bus 170-172
(halte Leidseplein)
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www.mk24.nl

MK24
Als 8e groepers vliegen jullie dadelijk uit naar een middelbare school, afscheid van je
basisschool. Dit thema zet MK24 deze dagen centraal: met verschillende materialen en
technieken gaan jullie het afscheid voor jezelf en voor elkaar verbeelden.

Schilderen op een ezel met Stan Klamer
Samen met Stan ga je aan de slag met verschillende teken- en schildermaterialen. Er wordt
iets verteld over een beroemde kunstenaar. Laat je inspireren door deze kunstenaar en maak
je eigen kunstwerk.

Fotograferen met Shira Koopmans
Het leuke van fotografie is dat je de werkelijkheid anders kunt weergeven, of dat je de
nadruk kunt leggen op iets dat met het blote oog niet wordt gezien. Je kunt bijvoorbeeld
een saai park omtoveren tot een geheimzinnig bos, of een kleine persoon heel groot maken.
Shira laat jullie zien hoe een camera werkt, en daarna gaan jullie vooral veel fotograferen
MK24, een oud schoolgebouw, ligt aan de Mauritskade. Het is
een beeldend centrum voor jong en oud! Iedere dag na
schooltijd worden door echte kunstenaars leuke en creatieve
cursussen gegeven.
Je kunt er leren schilderen, tekenen, fotograferen,
tekenfilms maken. En nog veel meer!

Donderdag 10 april
10.00 en 12.00 uur
Mauritskade 24,
Tram 7-10 (halte Korte
’s-Gravesandestraat)
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www.mk24.nl

MK24
Schilderen op een ezel met Jet Violier
Jet geeft uitleg over een heleboel verschillende materialen, zoals acrylverf, inkt, gouache
en ecoline. Ze heeft voor jullie een speciaal thema bedacht ‘ik leer vliegen’. Op basis van
dit thema gaan jullie met de materialen aan het werk. Het zal jullie verbazen hoe mooi
jullie kunstwerk zal zijn, echt iets om mee naar huis te nemen.

Animaties maken met Boris van Leeuwen
De wereld heeft je nodig en snel! Kom in actie en animeer mee met deze spectaculaire
superhelden animatieles. We kennen Superman & Batman, maar hoe ziet jouw superheld
er eigenlijk uit? Samen met Boris gaan jullie een spannend verhaal bedenken. Met de
camera wordt een animatie opgenomen en die film wordt gemonteerd tot een geheel.
Dan nog wat geluidseffecten erbij en… het eindfilmpje is klaar. Dat filmpje wordt op de
site van jullie eigen school geplaatst.
Ooit gingen kinderen in MK24 naar school, het grote pand aan de
Mauritskade vlakbij het Oosterpark. Nu kunnen jong en oud hier
creatieve cursussen volgen.

Vrijdag 11 april
10.00 en 12.00 uur
Mauritskade 24,
Tram 7-10 (halte Korte
’s-Gravesandestraat)
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Science Center NEMO
Maak je wereld groter met NEMO
Van jong tot oud: iedere bezoeker ontdekt in Science Center NEMO zelf de wereld van
wetenschap en technologie. NEMO is het grootste science center van Nederland en is
bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is. Een knetterende trui of een regenboog? Na
een bezoek aan NEMO zal je met nieuwe ogen naar de wereld kijken.

Science Center NEMO ken je vast wel: dat opvallende groene
gebouw bovenop de IJtunnel. Je ziet het vanaf veel plekken in de
stad. En sta je eenmaal op het dak, dan kijk je uit over de hele
stad. NEMO heeft de vorm van een schip en dat past natuurlijk
goed in deze buurt, zo vlak bij het IJ.

Donderdag 10 en vrijdag 11 april
12.00 en 14.00 uur
Oosterdok 2
Lopen vanaf Centraal Station
Bus 22 en 48 (halte Kadijksplein)
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www.oudekerk.nl

Oude Kerk
Wat is oud en wat is nieuw?
In de Oude Kerk geniet je niet alleen van het bijzondere gebouw, je kan er ook kijken
naar kunst van nu. Samen met een museumdocent ga je op ontdekkingsreis door de
kerk: wat is oud en wat is nieuw en hoe kan je dat zien? Als je de Oude Kerk bezoekt,
sla je twee vliegen in één klap, want deze combinatie van oud en nieuw vind je
nergens in Amsterdam.

De Oude Kerk staat in het hart van Amsterdam, midden op de
wallen. Het is het oudste gebouw van de stad, ooit gesticht door
vissers aan de Amstel. Het was toen een houten kappelletje en
het IJ stroomde nog helemaal door tot het plein waar de kerk
staat. Vissers kwamen er bidden voor een veilige thuiskomst. Door
de eeuwen heen is dat kappelletje het enorme
gebouw geworden wat het nu is.
Donderdag 10 april
10.00 en 12.00 uur
Oudekerksplein 23
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 4-9-16-24-25
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www.topbillin.nl
www.akwasi.net
www.paradiso.nl

Paradiso
Akwasi Anton Karel Willem Anton Simon Isaac
Akwasi ken je misschien wel van de hiphop-formatie Zwart Licht. Of van zijn eerste single
‘Een Wedstrijd, ft Rob Dekay’s en zijn soloalbum ‘Daar Ergens’ die dit jaar zijn verschenen.
Akwasi heeft zich voor het album laten inspireren door de in 2004 overleden Nederlandse
zanger en cabaretier Bram Vermeulen. Behalve het album is, samen met de theatergroep
Likeminds, een muziektheatervoorstelling met dezelfde naam gemaakt. Op Terschelling,
tijdens het Oerol Festival 2013, was de voorstelling dagelijks te zien. De voorstellingen
waren zo’n groot succes dat ze alle dagen waren uitverkocht. Akwasi staat binnenkort met
’Daar Ergens’ in de Nederlandse theaters. Maar voordat hij de theaters aandoet, wil hij
eerst een korte tour maken langs een aantal popzalen om zijn spiksplinternieuwe liedjes
te laten horen. Daarom staat hij speciaal voor jullie tijdens de Kunstschooldagen in de
poptempel Paradiso.
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 en hun fans. Want wie Paradiso
eenmaal plat speelt, gaat het overal maken.

Vrijdag 11 april
10.00 en 12.00 uur
Weteringschans 6-8
Tram 1-2-3-5-7-10, bus 170-172
(halte Leidseplein)
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www.rembrandthuis.nl

Rembrandthuis
Raar maar waar (of toch niet?)
Er bestaan 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 zijn echt waar, maar andere zijn later verzonnen. Een verhaal
kan heel raar klinken, maar toch echt gebeurd zijn. Wat is waar en wat is niet waar? Op
de Kunstschooldag[en] krijg je een rondleiding door de kamers van Rembrandtshuis. In
elke kamer hoor je een apart verhaal en mag je raden of het waar is of niet. Wie de
meeste goede antwoorden heeft, krijgt aan het eind een leuke verrassing.

Het Rembrandthuis is het vroegere woonhuis van Rembrandt van
Rijn, de beroemde kunstenaar. Beneden woonde hij met zijn vrouw
Saskia, boven waren zijn atelier en een kamer voor zijn verzameling
zeldzame voorwerpen. Het huis is ingericht zoals het eruit zag in de
17e eeuw, de tijd dat Rembrandt leefde.

Donderdag 10 en vrijdag 11 april
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Jodenbreestraat 4
Tram 9-14, metro (halte Nieuwmarkt of Waterlooplein)
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Speuren naar een slavenschip in Het Scheepvaartmuseum?
In de tentoonstelling De Zwarte Bladzijde gaan leerlingen op
zoek naar informatie over slavenschip Leusden.
Hoe was het leven aan boord? Wisten de slaven wat hen te
wachten stond? En hoe keek de kapitein naar zijn ‘vracht’?
Doe mee aan het onderwijsprogramma over slavenhandel en leer
meer over de keerzijde van de Gouden Eeuw.
Nog te boeken t/m 31 augustus 2014.
Meer informatie of direct reserveren? Neem dan contact op met:
020 523 23 00 / educatie@hetscheepvaartmuseum.nl

www.hetscheepvaartmuseum.nl

Het Scheepvaartmuseum
Speuren naar een Slavenschip
Anderhalve eeuw geleden werd de slavernij afgeschaft. Hoe was het leven
aan boord voor de slaven? Begrepen zij wat er aan de hand was? En hoe keek
de kapitein naar zijn ‘vracht’? Speur naar de feiten en vind uit wat er
gebeurde tijdens de laatste reis van slavenschip Leusden.

Shoppen in de Haven
Een boodschappenmand vol producten en grondstoffen…
Wat heeft dit met de Amsterdamse haven te maken? Doe
mee aan het havenspel en ontdek hoeveel je zelf met de
haven te maken hebt.
Het Scheepvaartmuseum is een pakhuis vol verhalen waar je op
een spannende manier kennismaakt met de Nederlandse
maritieme geschiedenis, je ontdekt hoe de zee onze cultuur heeft
bepaald.

Vrijdag 11 april
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Kattenburgerplein 1
Lopen vanaf Centraal Station
Bus 22-48 (halte Kadijksplein)
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SPLENDOR
50 CONCERTEN VOOR 100 EURO
Splendor
Splendor is de naam van een nieuw
muziekgebouw in hartje Amsterdam, vlak
achter het Waterlooplein. Deze oneindige
muzikale snoepwinkel is door 50 musici en
muziekliefhebbers samen opgezet. Het
voormalige badhuis aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 116 is getransformeerd tot
een clubhuis waar volop en in alle vrijheid
wordt geëxperimenteerd en uitgeprobeerd.

Schatkist voor de oren
In Splendor ontmoet de klassieke musicus
de singer-songwriter, jamt de jazzman met
de soulvrouw. Splendor is een muzikale

schatkist die nooit ophoudt omdat publiek
en muziek elkaar steeds opnieuw uitvinden. Geen standaard formules, in Splendor
kun je alles horen. Publiek en musici gaan
door dezelfde deur naar binnen en drinken
hun drankje aan dezelfde bar.

50 concerten voor 100 euro
Splendor is een club van musici én van hun
publiek en de 50 kunstenaars presenteren
zich jaarlijks in een eigen programma. Voor
€100,- ben je een jaar lid van Splendor en
heb je gratis toegang tot die 50 concerten.
Daarnaast is er een veelheid aan extra
concerten, try-outs, openbare repetities,
kinderprogramma’s, buurtconcerten en
festivals. Splendorleden krijgen ook nog
eens korting op de toegangsprijs van al die
activiteiten.

Ontdek Splendor!
Bezoek een van de concerten
of word direct lid:

SPLENDORAMSTERDAM.COM

www.splendoramsterdam.com

Splendor
Splendor nodigt jullie uit om in de concertzaal van het mooie gebouw plaats te nemen,
en naar prachtige muziek te luisteren. De muzikanten van Splendor zijn al jaren
muzikant en hebben al veel meegemaakt. Ze weten niet alleen veel van de muziek die
ze spelen, maar kunnen ook van alles vertellen over hun leven als muzikant, hun
instrumenten, hun reizen en concerten.

Splendor is een droom.
Splendor is een gebouw.
Splendor zijn 50 muzikanten die in dat gebouw concerten geven,
repeteren en in de bar zitten om spannende nieuwe dingen te
bedenken en te doen.
Donderdag 10 en vrijdag 11 april
10.00 uur, 12.00 uur en 14.00 uur
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
Metro (halte Waterlooplein of
Nieuwmarkt)
Tram 14 (halte Mr Visserplein)
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Theaterschool
Danstalent
Vandaag, tijdens de Kunstschooldag[en], gaat het op de Theaterschool over dans.
Jongeren met danstalent kunnen bij de Theaterschool terecht voor een uitgebreid aanbod
van dansopleidingen: van klassiek ballet tot hedendaagse dans, van choreografie tot een
docentenopleiding. Er zijn ook verschillende vooropleidingen, zoals de 5 o’clock class. Je
kunt hieraan meedoen als je heel veel talent hebt en al heel vroeg zeker weet dat je
danser, docent, choreograaf wilt worden. De lessen zijn aan het eind van de middag,
zodat je overdag naar school kunt. Naast hedendaagse dans, jazz en urban dans krijg je er
ook spel- en zangles.

Aan de Theaterschool kun je jouw talent optimaal ontwikkelen. Je
leert hier alles over de professionele praktijk van theater- en
danskunstenaar. Er zijn opleidingen voor toneel, kleinkunst,
beroepen achter de schermen en dans. De Theaterschool staat
midden in het culturele hart van Amsterdam. Het gebouw heeft
een grote theaterzaal, een danstheater, er zijn
diverse try-outstudio’s en werkplaatsen waar je
decors en kostuums kunt maken.

Vrijdag 11 april
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Jodenbreestraat 3
Tram 9-14, metro (halte Waterlooplein)
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Wint
coole Barrie
de finale?

“The Noise
of Opera”

een muzikale finale voor kinderen van 6-13 jaar

Opera saai of alleen voor volwassenen?
Niet bij Opera per Bambini, een speelse mix
van beroemde operaklassiekers, toneel en
sociale media voor kinderen van 6-12 jaar.

Spel en zang
Tinie Top
n
de Koome
sopraan Iris
e Wilde
Mathilde d
ou Mazali
mezzo Myl
Glansbeek
Govert van
er
in van Geld
tenor Edw
veld
Barrie Lage
Vural
an
in
S
bariton
noot
Toots Beuke Huigens
all
b
pianist Kim

In het 1 uur durende verhaal
bereikt coole Barrie (bariton) de
finale van de zangwedstrijd ‘The
Noise of Opera’. Zijn vriendin
Tinie (sopraan) is reuze trots op
hem, maar Govert (tenor) is juist
weer jaloers. En Barrie’s vriendin
Mathilde (mezzo) vindt dat Barrie wel
heel erg geniet van alle vrouwelijke
fans…
Rond de finale komt alles gelukkig weer
goed en zingt iedereen mee.

Bel of mail als u de voorstelling wilt boeken! Wij komen naar school,
buurthuis, theater, ziekenhuis, waar u maar wilt.
Er is een lespakket ontwikkeld om kinderen van groep 6 tot en met
groep 8 op een leuke manier kennis te laten maken met opera, de
lessen vinden plaats op school. Deze lessenserie bestaat uit twee
lessen voorafgaand aan de voorstelling “The Noise of Opera”, en
twee lessen na afloop van de voorstelling.
Opera per Bambini is een initiatief van Opera per Tutti! dat klassiek
operarepertoire aan jong publiek aanbiedt en zo het opera erfgoed
doorgeeft.
Op een speelse en vrolijke manier maken kinderen kennis met in het
Nederlands bewerkte operaklassiekers en operaweetjes.

www.operaperbambini.nl contact info@operapertutti.nl telefoon [06] 283 328 22

Advertentie

AMSTERDAM URBAN DANCE COMPANY
PRESENTEERT:

Eindexamenproducties Dans
van het ROCVA Art & Entertainment
College Amsterdam

Dansmakers Amsterdam
Gedempt Hamerkanaal 203-205
Amsterdam Noord
Dinsdag 20 mei
It’s showtime, folks!
Extra act: Try-out van Da Vibe of today
van de Douma - Alta Foundation
Woensdag 21 mei
5
Mr. Jones Presents The Rough Diamonds
Donderdag 22 mei
Vitiorum
Book of Chapters
Aanvang 20.00 uur
Toegangsprijs € 12,50
Reserveren: info@stichtingjam.nl
www.amsterdamurbandance.nl
Amsterdam Urban Dance Company
is een samenwerking van MBO Dans
van Art & Entertainment College van
het ROCVA en Stichting JAM.
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Kunstschooldag[en] 2014
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Fotografen:
Gitte Clemens: Amsterdam Marionetten Theater
Boy Hazes: Amsterdam Urban Dance
Carine Bijlsma: Doeshka
Paulina Matusiak/Eddy Wenting: AYA Danstheater
Jean van Lingen/Het IJzeren Gordijn: Don’t hit mama
Jan Theun van Rees: DeLaMar Theater
Arine Huijboom: MK24
De Fotomeisjes: Oude Kerk
Harry Brieffies: Paradiso
Aernout Hagen: Rembrandthuis
Joan van Nispen tot Sevenaer: Splendor Marieke de Bruijn

Met dank aan:
Ronald Hueskens, Erika Scheenjes, Carola Wagenvoord, Amber van Schagen-Fayein, Gitte Clemens,
Frederieke Cannegieter, Mirjam van Belzen, Annelies Esveld, Jurgen van Loenhout,
Anouk Diepenbroek, Huub van Riel, Danielle Spijkerman, Otto Smink, Ger Jager, Diederik Luyten,
Robert Guyt, Marga Douma–Alta, Marieke Gervers, Sophie Lambo, Marit Vreeswijk, Elisabeth de Mol
van Otterloo, Wannes Ketelaar, Margreet Cornelius, Claudius Kuiper, Lars Kelpin, Arine Huijboom,
Marjolein van der Zee, Agnes Salverda, Aernout Hagen, Noemi Mercks, Dorothea Sinnema,
Hedwig van Paesbrugge, Meike Statema, Ciska van der Have en iedereen die de Kunstschooldag[en]
al jaren steunt.
Drukfouten voorbehouden
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Een relatiemagazine,
een fraai ontworpen folder
of een nieuwe bedrijfsbrochure?
B&D printing/mediaconsultancy is specialist in drukwerk, relatiemagazines en
DM acties. O.a. verzorgen wij in opdracht van Stichting JAM de productie
van de Kunstschooldag[en] 2014 drukwerk.

Een bezoek aan onze website www.bendprintingmedia.nl is zeker de moeite waard,
of bel direct met Hans van Waaijen voor een afspraak: telefoon 06 26018895.

Dennenweg 1-C, 3735 MN Bosch en Duin. E-mail hans@bendprintingmedia.nl

Organisatie en Partners

Gemeente Amsterdam
Bureau Monumenten & Archeologie
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Plattegrond Amsterdam
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1

Allard Pierson Museum

12

Huis Marseille

2

Amsterdam Museum

13

Kriterion/Movies that Matter

3

Amsterdams Marionetten Theater

14

Melkweg MAX

4

De Appel arts centre

15

MK24

5

De Badcuyp

16

Science Center NEMO

6

Bimhuis

17

Oude Kerk

7

Bureau Monumenten & Archeologie
en het Stadsarchief

18

Paradiso

8

Cinekid/IDFA

19

Rembrandthuis

9

Dansmakers

20

Het Scheepvaartmuseum

10

DelaMar Theater

21

Splendor

11

Foam

22

Theaterschool
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