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Wij bedanken alle fotografen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van het programmaboek
Kunstschooldag[en] 2019. In het bijzonder:
Erik en Petra Hesmerg
Ewout Huibers
Huub Zeeman
Isabel Janssen
Jeffrey Steenbergen
John Lewis Marshall
Jonathan Andrew
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Martijn van de Griendt

De Nieuwe Kerk Amsterdam gebouw
oude kerk gebouw
Museum ‘t Kromhout activiteit
Ons’ Lieve Heer op Solder activiteit
Stadsarchief Amsterdam gebouw
Stedelijk Museum Amsterdam gebouw
Nederlandse Filmacademie gebouw
Van Eesteren Museum activiteit|gebouw
oude kerk activiteit
Solid Ground Movement activiteit
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Een veilig gebouw voor een veilige leerplek dat is waar Intersafe zich dagelijks voor
inzet.

150 onderwijsinstellingen binnen de gemeente Amsterdam en vele honderden
andere gebouwen worden dag in dag uit beveiligd en bewaakt door onze
zelfsturende teams.

Onze zelfsturende organisatie heeft veiligheid en betrouwbaarheid hoog in het

vaandel staan. Daarnaast zit ook de dagelijkse bijdrage aan een leefbare en
duurzame stad in ons DNA.

Onze steun aan Stichting JAM, voor de organisatie van de Kunstschooldag[en],
draagt tevens bij aan een veilige en saamhorige samenleving en is boven alles een
bron van inspiratie voor onze jonge Amsterdammers.

Creëer veiligheid vanuit vertrouwen.
020 686 80 80 | www.intersafe.nl
Intersafe profileert zich inmiddels al jaren als totaalspeler op de Amsterdamse markt
voor het beveiligen van gebouwen. Van ontwerp en aanleg tot het onderhouden van
beveiligingssystemen, aansluiting en beheer van de meldkamer activiteiten en administraties, het monitoren, analyseren en het doen opvolgen van alarmmeldingen door
middel van de mobile surveillancedienst.
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www.allardpiersonmuseum.nl

ALLARD PIERSON
MUSEUM
Raadselrijm-speurtocht

Tijdens jouw bezoek aan het
Allard Pierson ga je je hoofd
breken over allerlei raadselrijmp
jes. Ogen en oren wijd
open, want de oplossingen zijn
te vinden in de zalen van
het museum. Is je antwoord goe
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je als beloning iets over het obje
ct waar je op dat moment
vlakbij staat. Geen saai praatje
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verhaal over duizenden jaren
geleden. En zo kruis je tijdens
Kunstschooldag [en] al speure
nd het hele museum door!
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Donderdag 28 maart
10+12 uur
Oude Turfmarkt 129
Tram 4-14-24, metro 52 (halte Rokin)
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Groep

StadsLab

3-8

In het Amsterdam Museum hebben leerlingen
het voor het zeggen. Wat vinden zij van hun
stad? Wat willen zij graag vertellen over de stad
waarin zij wonen? Wat is kenmerkend voor hun
buurt of wijk?
Kijk voor meer informatie op

amsterdammuseum.nl

www.amsterdammuseum.nl

AMSTERDAM
MUSEUM
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worden geprikkeld

Het Amsterdam Museu
m staat in hartje Amste
rdam, tussen de Kalver
straat en de Nieuwezij
ds
Voorburgwal. In de mid
deleeuwen was dit het
vrouwenklooster Sint-L
uciën. Met een eigen
bierbrouwerij en een
veestapel. Wat nu het
museumcafé is, was toe
n de stal. In 1578
bepaalde de stad dat
hier het Burgerweesh
uis
moest komen. Dat we
eshuis heeft bijna vie
r
eeuwen bestaan, tot 196
0. Er woonden meestal
honderden kinderen.
Moeilijk voor te stellen
,
hè. De Regentenkamer
en de Wezenkastjes
op de binnenplaats zijn
overblijfselen uit die
periode. Nieuwsgierig
naar het leven in het
weeshuis? Bezoek dan
op de Jongensbinnenplaats Waar wezen
vroeger speelden en
Het Kleine weeshuis. Al
heb je daar tijdens
Kunstschooldag[en] mis
schien helemaal
geen tijd voor. Dan kom
je toch gewoon nog
eens terug. Met je kla
s, met je ouders, met
je vriendjes!
Donderdag 28 maart
10+12+14 uur
Kalverstraat 92
Tram 2-11-12 (halte Spui), tram 4-14-24
(halte Rokin), metro 52 (halte Rokin)
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www.marionettentheater.nl

AMSTERDAMS
MARIONETTEN
THEATER

Marionetten presenteren:

‘De Impresario’ van Mozart

De beroemde componist Mozart
schreef meer dan
200 jaar geleden een grappige ope
ra: De Impresario.
Het lijkt wel een musical, maar ja,
die muziekvorm
bestond toen nog niet… Het stuk
speelt zich af achter
de schermen van een theater. Twe
e zangeressen
moeten auditie doen voor de hoo
fdrol, net als bij de
Voice of Holland. Mijnheer Frank,
de impresario (iemand
die optredens regelt voor artiesten
), moet bepalen wie
de beste is. De zangeressen zijn knap
jaloers op elkaar.
Reken maar dat die elkaar in de hare
n vliegen! En dan is
er ook nog een theaterpoes die de
muizen achternazit…
Na afloop mag je ‘backstage’. Dan
kan je zien hoe de
poppenspelers de marionetten leve
n inblazen. Of
brengen de marionetten de poppens
pelers tot leven?
Ontdek het tijdens Kunstschooldag
[en]!
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Vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Nieuwe Jonkerstraat 8
Lopen vanaf Centraal Station
Metro 51-53-54 (halte Nieuwmarkt, uitgang
Koningsstraat), bus 22 (halte Prins
Hendrikkade/CS)

9

Kijk met een andere blik naar hedendaagse kunst bij
Volg onze creatieve workshops en ga met
poëzie, storytelling en dans aan de slag
om hedendaagse kunst te ontdekken.
Bij elke workshop leren we samen vragen
en antwoorden te stellen op de sociale
uitdagingen van onze tijd.

de
app l
e

De Appel is een kunstorganisatie in Amsterdam Nieuw-West waar
performance, installatie- en videokunst te zien is. Kunst van nu!
Meer info: <www.deappel.nl>
Vragen: <educatie@deappel.nl>

www.deappel.nl

DE APPEL BROEDPLAATS LELY
Kijk met een andere blik
naar Amsterdam!

t het niet?
Wat als je gefilmd wordt en je wee
eurt er met
geb
wat
Van wie zijn de beelden en
ef CAMP
ecti
coll
de beelden? Het kunstenaars
terdam
Ams
in
heeft de beveiligingscamera’s
o-installatie
onder de loep genomen. Hun vide
te hoeken en
toont de stad vanuit onverwach
era’s in ons
laat zien hoe ver beveiligingscam
taan zijn
bes
re
nba
ope
het
dagelijks leven en
voor
plek
dé
el,
App
De
binnengedrongen. Bij
van
nst
oku
vide
en
performance, installatiede
men
stor
beroemde kunstenaars en aan
gesteld. Ook
talenten, is de installatie tentoon
Appel laat
tijdens Kunstschooldag [en]! De
stad en naar
je met een andere blik naar de
Je krijgt een
de camera op je mobiel kijken.
camera je
ings
eilig
bev
de
workshop waarbij
Kunstns
tijde
je
ga
publiek is. Dat publiek
houden!
gek
de
r
voo
schooldag[en] eens goed

De Appel bewoont samen
met heel veel andere kun
stenaars sinds een aantal jare
n Broedplaats LELY, het gro
te
grijze gebouw naast station
Lelylaan. Een broedplaat
s is
een woon-/werkgemeens
chap voor creatieve mense
n.
Door elkaar te inspireren
ontstaan de mooiste ideeën
en
de prachtigste kunst. Nog
niet zo heel lang geleden
gingen leerlingen van het Cal
vijn College hier naar sch
ool.
Het oude, in 1969 gebouw
de schoolgebouw, is ontwor
pen
door Ben Ingwersen, een
Nederlandse architect die
in
de naoorlogse periode naa
m maakte. Geïnspireerd
door
de Zwitsers-Franse archite
ct Le Corbusier maakte hij
bouwwerken die architecto
nisch heel evenwichtig en
van verre herkenbaar zijn
: de scholen hebben altij
d
een hoofdgebouw, praktij
kzalen en een gymzaal; het
gebruikte materiaal bestaa
t uit betonnen gevels,
platte daken en grote ven
sters; en de gymzalen zijn
altijd opgetrokken uit bet
on. Kijk maar eens goed
als
je komt aanlopen. Nu je wee
t waar je op moet letten,
herken je meteen welk geb
ouw Broedplaats LELY is.
En kom je toevallig een kee
r langs het Cygnus Gymnasium aan de Wibautstra
at, kijk dan ook goed. Wan
t
ook dat gebouw is ontwor
pen door Ben Ingwersen.

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Schipluidenlaan 12 D4
Tram 1-17, metro 51-53-54
(halte Lelylaan)

11

Altijd al DJ
willen worden?
DJ cursus

Voor 9 t/m 17 jaar

Ga aan de slag met Ableton
Leer vette beats maken en mixen
Meer info en aanmelden: aslanmuziek.nl

www.aslanmuziek.nl

ASLAN
MUZIEKCENTRUM

Workshop Wereldmuziek

Vrijdag 29 maart 10 uur
Tijdens Kunstschooldag [en]
ga je aan de slag met onrege
lmatige ritmes en microtonen
. Al doende maak je kennis met
muziek uit verschillende cult
uren, zoals bijvoorbeeld muz
iek
uit het Midden-Oosten. Je leer
t verschillende zangtechnieken en bewegingen. En je leer
t zelfs een darbuka bespelen.
Laat je maar lekker gaan, zing
een microtoon en klap mee
met een 9/8 maat! Na Kunstsc
hooldag [en] weet je vast veel
of nog meer over muziekstijle
n uit andere streken. Reken
maar dat je kijk op wereldmuzie
k verrijkt zal zijn!

Workshop DJ/Ableton

Vrijdag 29 maart 12 uur
Beats maken, mixen, produc
eren, componeren, improvisere
n
en nog veel meer. Het kan tijde
ns Kunstschooldag [en] in Asla
n
Muziekcentrum. Je gaat aan
de slag met Ableton Live en Able
ton Push. Met Ableton kan je
muziek maken, live performen,
maar ook als DJ optreden. Able
ton Push is een sound pad,
speciaal ontworpen voor Able
ton Live. Je kunt er een eige
n
song mee ontwerpen. Hoe coo
l is dat! Wil je weten hoe dat
werkt, je eigen track maken?
Tijdens Kunstschooldag [en]
kom je erachter.

voor
Bezoek je Aslan dan is het moeilijk
l met
te stellen dat deze muziekschoo
en
aandacht voor allerlei muziekcultur
Niet
in 1997 superklein begonnen is.
r als
eens als een muziekschool, maa
iraal
een instrumentenwinkel op de Adm
door
ijven
bedr
de
en
Tuss
g.
de Ruijterwe
muziekles
werd er, voor wie dat wilde, ook
te
gegeven. De ruimte was al snel veel
n naar
klein. Vijf jaar later verhuisde Asla
straat.
een nieuwe locatie, in de Corantijn
tig jaar. In
Daar zit het nu al weer bijna twin
en met
een gebouw met heel veel lokalen
jongeren.
plek voor heel veel kinderen en
workshops
Door het volgen van cursussen,
en theater
en evenementen in muziek, dans
ekken
ontd
ren
cultu
en
en
uit allerlei land
wat hun
zij al doende waar hun passie ligt,
n ook wel
talent is. Die ontdek jij misschie
je maar
tijdens Kunstschooldag[en]. Laat
inspireren!

Vrijdag 29 maart
10+12 uur
Corantijnstraat 9
Tram 17 (halte Corantijnstraat)
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Meedoen? Kijk op
www.sterrenmakers.nl

Stichting Wijsneus organiseert allerlei

De kinderen krijgen dan hun eigen AUSSIE KIDS
kaart.

activiteiten buiten schooltijd voor Kids van 4 - 14 jaar
in Amsterdam Noord. Dat doen we op allerlei locaties
(oa. basisscholen, Huizen van de Wijk). We bieden o.a.
muziek, dans, toneel, techniek, natuur, media, beeldende
kunst, koken, sport...

NIEUW!
DE PAUZECARROUSEL
op basisscholen

Meer info
ger@wijsneus.info
Alkmaarstraat 10
1024 TT Amsterdam
tel. 06 339 173 45
www.stichtingwijsneus.nl

Een nieuwe vorm voor een zinvolle
en creatieve invulling van de
middagpauze op basisscholen.

Samen met SPIN en DOCK vormt Wijsneus
de sectie JEUGD van SAMEN NOORD.

www.andrevolten.nl

ATELIER ANDRÉ
VOLTEN lten

Vo
Alla Volten in Villa

oldag [en]
je tijdens Kunstscho
In Villa Volten stap
dré
An
er
r van beeldhouw
binnen in het atelie
zijn
t
ar hij samen me
Volten en het huis wa
woond.
vijftig jaar heeft ge
vrouw Sophie ruim
er.
rk van de beeldhouw
Er staat nog veel we
herken
ns goed, misschien
Bekijk het maar ee
veel
ltens werk kom je op
je wel iets. Want Vo
l eens
we
st
va
bt
he
tegen. Je
plekken in de stad
n.
zie
ge
am
erh
in Buikslot
de Knoop aan het IJ
n
ve
hij
sc
en
n roestvrijstal
Of de hoge kolom va
or
vo
en
n, een gedenktek
op het Frederiksplei
cloWinkler Prins Ency
de
de grondlegger van
n.
ere
l je rondkijkt, inspir
pedie. Laat je, terwij
maak
k aan de slag. Eerst
Want je gaat zelf oo
je hebt
een kunstwerk dat
je een tekening van
ns
ening ga je vervolge
gezien. Van die tek
ette
qu
ma
n
enootjes ee
samen met je klasg
op
l
de
ensionaal mo
maken, een driedim
ar, dan wordt jullie
kla
schaal. Zijn jullie
de
n tentoongesteld in
kunstwerk alla Volte
n Villa Volten.
expositieruimte va

Het poortgebouw is het
enige dat nog over is
van Asterdorp, een ommuurde
heropvoedingswijk voo
r ‘asocialen’
uit 1927. De gemeente
plaatste hier jarenlang
gezinnen die
veel overlast veroorzaa
kten. In de Tweede We
reldoorlog
confisqueerden de Dui
tsers Asterdorp. Het we
rd ingericht
als doorgangskamp voo
r Joden die op transp
ort naar
Westerbork en daarna
naar de vernietigingska
mpen
moesten. Na de oorlog
stond het complex jar
en leeg.
Totdat begin jaren vijf
tig de beeldhouwer And
ré Volten
het verlaten poortgebo
uw kraakte. Van de rui
mtes op de
begane grond maakte
hij werkplaatsen. De ond
erdoorgang sloot hij af met gro
te metalen schuifdeu
ren. De
buitenmuren verfde hij
wit. En de bovenverdiep
ing
verbouwde hij tot wonin
g. Zo bleef het marka
nte
gebouwtje behouden.
Maar de rest van het com
plex is
gesloopt. Tot aan zijn
dood in 2002 woonde
en werkte
Volten in het poortgebo
uw. Daarna stond het
gebouw
lang leeg. Sinds 2016
wordt zijn werk geëxpo
seerd in
zijn voormalige atelier
. De naam van het poo
rtgebouw
luidt sindsdien Villa Vol
ten - atelier voor kunst
in de
openbare ruimte. Een
levend monument voo
r een van
de grootste naoorlogs
e steenhouwers van Ned
erland.
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
12+14 uur
Asterdwarsweg 10
Bus 34 (halte Mosplein), bus 35-36 (halte
Floraweg), bus 37 (halte Hagedoornplein),
bus 38 (halte Distelweg)
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EMMER EMMER

emmerNemmer, een slagwerk-duo dat imponeert met een
spectaculaire drum-act op emmers, vaten, potten, pannen en
ﬂessen. Dat ritmes en melodieën voorziet van een vleugje
symfonische rock. Dat het publiek weet op te zwepen tot
ongekende hoogtes.
Want emmerNemmer combineert spetterende optredens met
workshops voor jong en oud, voor grote en kleine groepen. Op
scholen, in bedrijven, op festivals. Daar waar emmerNemmer
verschijnt is een afsluiting van het schooljaar zonder meer
knallend, en een bedrijfsuitje meer dan enerverend.
emmerNemmer bestaat uit Ruud de Munk en Martin van der
Honing. Twee slagwerkers met jarenlange en uitgebreide
podiumervaring. Bekend van mega-optredens tijdens de
Uitmarkt en Sail Amsterdam. En geliefd vanwege hun kleinschaliger performances voor speciale groepen. Zoals voor leerlingen
van zowel basis- als voortgezet onderwijs. Een middagje
emmerNemmer, een school vol bruisende energie.

Informatie | Boekingen:
Aan de Amstel Evenementen
en Produkties BV
Recht Boomssloot 9 huis
1011 CR Amsterdam
020 - 639 00 64
info@aandeamstel.org

www.debalie.nl

DE BALIE
De Jonge Jagers

Eeuwen geleden was het de gew
oonste zaak
van de wereld om zelf je eten bij elka
ar te
sprokkelen. Ook je biefstukje of shoa
rmavlees. Winkels waren er nog niet,
laat staan
slagerijen. Tegenwoordig weten
we nauwelijks nog waar ons stukje vlees vand
aan komt.
Gewoon, uit de koeling van de supe
rmarkt…
De broertjes Jorn en Thies weten
beter. Zij
groeien op in een traditioneel jage
rsgezin.
Samen met hun vader en hondje
Mukkie gaan
ze op jacht. Hebben ze geluk dan
komen ze
met afgeschoten wild thuis. Om het
later
lekker op te peuzelen. Zullen hun
vriendjes
meegenieten?

het
cultureel centrum aan
De Balie is een bekend
omsten.
enk
bije
k
vaa
m. Er zijn
Leidseplein in Amsterda
itiek,
pol
st,
kun
r
ove
rd
iee
Dan wordt er gediscuss
een
ng. Maar heb je zin om
cultuur en de samenlevi
en eten
ken
drin
t
wa
oon
gew
film te zien of wil je er
en het
dat ook. In de filmzaal
met je vrienden, dan kan
rdamse
ste
Am
het
ouw
geb
e
café. Ooit zat in ditzelfd
jaren
gerecht verhuisde, in de
kantongerecht. Toen het
pand met de
het
n
me
de
wil
w,
eeu
zeventig van de vorige
diepiner een hotel met acht ver
grond gelijk maken. Om
mee
het
en
r daar was niet iedere
gen neer te zetten. Maa
g
gin
en
t
tes
pro
het
r
terde naa
eens… De gemeente luis
rd gevonwe
Die
g.
min
tem
bes
e
op zoek naar een nieuw
r, in
De Balie. Enkele jaren late
den in het debatcentrum
rcomplex,
ate
the
een
tot
wd
bou
1981, werd het pand ver
en. En dat
spraakmakende debatt
voor kunstprojecten en
n, debatteren
doe
t
gaa
en]
ag[
old
cho
is wat jij tijdens Kunsts
te zien.
over de film die je krijgt

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Kleine-Gartmanplantsoen 10
Tram 1-2-5-7-10 (halte Leidseplein)
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di 30 apr t/m zo 26 mei 12:30
Een onfortuinlijke thriller-komedie
Bellevue Lunchtheater

www.theaterbellevue.nl

THEATER
BELLEVUE
Het podium op!

wel van.
Acteren, misschien droom je er
acteur.
film
of
den
Later toneelspeler wor
s om
kan
de
je
In Theater Bellevue krijg
een
Na
.
te ontdekken of dit is wat je wilt
e
kort
rondleiding krijg je namelijk een
als
Net
n.
workshop acteren en improvisere
je het podium
een echte acteur of actrice ga
ga je het
op. Tijdens Kunstschooldag [en]
e!
evu
Bell
beleven, in Theater

Bellevue is gebouwd in 1840 als huisvesting
voor twee
sociëteiten. Zo noem je chique clubs. Conco
rdia was alléén
voor mannen, Bellevue voor iedereen. De eerste
voorzitter
van Sociëteit Bellevue was Jacob van Lenne
p, de schrijver
naar wie straten vernoemd zijn. In 1883 kreeg
het gebouw
een nieuwe naam, Maison Stroucken, én een
nieuwe
bestemming: een plek voor politici om hun
kiezers toe
te spreken. In 1889 veranderde de naam opnie
uw in
Bellevue. Er vonden toneelvoorstellingen plaats
, zomerconcerten, bokswedstrijden, examens, schoo
lfeesten en
ook nog steeds bijeenkomsten van politieke
partijen. In
de Eerste Wereldoorlog was het even een doorg
angskazerne. Maar na de verbouwing in 1938 werd
Bellevue één
van de modernste en populairste amusemen
tspaleizen
van West-Europa. Iedereen kende het. Hoord
e je
Bellevue alle zalen! door de straten klinken,
dan wist
iedereen dat er weer een enorm feest werd
gegeven.
Geen social media nodig…

Donderdag 28 maart
10+14 uur
Leidsekade 90
Tram 2-5-7-11-12-19 (halte Leidseplein)
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www.ccamstel.nl
www.ajts.nl

CC
AMSTEL
DE AMSTERDAMSE
JEUGDTHEATERSCHOOL

Speel de sterren van
de hemel

Even totaal iemand anders zijn
, samen lol
maken en de sterren van de hem
el spelen. Klinkt
goed toch? Na een korte ron
dleiding door het
spiksplinternieuwe gebouw van
CC Amstel krijg
je een theaterworkshop van
een docent van De
Amsterdamse Jeugdtheaters
chool. Je zult voelen hoe het is om op het podium
te staan en een
luid applaus te ontvangen. En
je gaat ontdekken
of er een acteur in je schuilt
die de sterren van
de hemel wil spelen. Ook na Kun
stschooldag [en].
Kan hoor. Gewoon bij jou in de
buurt een locatie
opzoeken van De Amsterdam
se Jeugdtheaterschool. De school met vestigin
gen in de Pijp, Oost,
West en Nieuw-West die kind
eren en jongeren al
meer dan dertig jaar de lol van
acteren en theater
maken bijbrengt. De smaak te
pakken? Kom!

- is een nieuw
CC Amstel -voorheen Ostade A’dam
een theater,
met
uw
gebo
Cultureel Clubhuis. Het
aurant is
rest
een
en
ek
othe
bibli
een
io,
een stud
geopend.
ari,
janu
in
den,
nog maar heel kort gele
rrein in het
iefte
Arch
ge
mali
voor
het
op
t
Het staa
rond in deze
Asscherkwartier. Kijk vooral goed
uur lopen
itect
arch
we
nieu
en
oude
t
wijk, wan
het uit 1892
er
is
Zo
;
hier prachtig in elkaar over
eentearGem
het
later
dat
huis
raad
de
stammen
is de oude
er
En
is.
l
hote
chief werd en nu een luxe
waarin nu
her,
Assc
lie
fami
de
van
rij
lijpe
diamants
en. Het adres van
woningen en bedrijven verschijn
naar die slijperij.
ijst
verw
lein,
nanp
Culli
CC Amstel,
karaat, de
3100
van
De cullinan is een diamant
-Afrika.
Zuid
in
nden
gevo
ooit
ant
diam
grootste
geslepen
en
oofd
gekl
De diamant is op deze plek
tijd, Joseph
die
van
ir
anta
diam
ste
emd
door de bero
baar
kost
zo’n
net
nlijk
Asscher. CC Amstel is eige
!
juweeltje
Donderdag 28 maart
10+12+14 uur
Cullinanplein 1
Tram 3 (halte Van Woustraat), tram 4
(halte Lutmastraat)
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www.cbkzuidoost.nl

CENTRUM
BEELDENDE
KUNST
ZUIDOOST
FREE RADICALS

oonstelling FREE RADIEerst een bezoekje aan de tent
een Vrije Radicaal,
CALS, daarna zelf aan de slag als
expositie. Met hun kunst
net als de kunstenaars van de
standen in de maatbekritiseren de kunstenaars mis
lingen die de samenikke
schappij, reageren ze op ontw
n
doe en trekken ze dat
leving volgens hen geen goed
uwd in twijfel. En allemaal
wat als normaal wordt bescho
manier en vanuit hun
doen ze dat op hun eigen unieke
door deze kleurrijke
eigen achtergrond. Geïnspireerd
icaal aan de slag: al jouw
kunstenaars ga jij als Vrije Rad
kan je kwijt in een collage
maatschappijkritische ideeën
oten gaat maken.
die je samen met jouw klasgen

CBK Zuidoost ligt vlakbij
de Amsterdam
ArenA en winkelcentrum
Amsterdamse
Poort. Hedendaagse kun
stenaars uit alle
windhoeken exposeren daa
r op uitnodiging
hun werk. Moderne beelden
de kunst,
gemaakt door kunstenaa
rs met uiteenlopende culturele achtergron
den, die vind
je in CBK Zuidoost. Missch
ien ontdek je
tijdens de rondleiding wel
een kunstwerk
dat je zo mooi vindt, dat
je het iedere dag
zou willen zien. Thuis of
op school. Geen
probleem! Het kan geleend
worden, net
als een bibliotheekboek.

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Anton de Komplein 120
Bus 41 (halte stadsdeelkantoor/Anton
de Komplein), bus 44-66 Dolingadreef/
Bijlmerdreef, metro 54 (halte Bijlmer
ArenA, 10 minuten lopen via winkelcentrum
Amsterdamse Poort)
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www.dansmakers.nl
www.mancobewegingstheater.nl

DANSMAKERS
AMSTERDAM
MAN || CO

When we cried confetti

Ken je dat? Je komt op een fees
tje waar de ruimte
vrolijk is versierd met slinger
s, discoballen en
confetti. Waar het allemaal hee
l leuk lijkt. Maar dan
blijkt het helemaal niet zo coo
l te zijn. Want terwijl de
feestgangers hun best doen
om gehoord en gezien
te worden, heeft niemand aan
dacht voor elkaar. Men
vergeet elkaar! Over die angst
om vergeten te worden,
daarover gaat de theatrale dan
svoorstelling When
we cried confetti van MAN || CO.
Vijf danseressen, vijf
karakters: Moreen valt altijd
buiten de groep, Susan
is dan weer lief dan weer sup
er onaardig, Lisa wil alle
touwtjes in handen houden, Rom
a drinkt te veel en
Sjifra eist alle aandacht op. De
sfeer wordt steeds
ongemakkelijker, verandert van
pijnlijk in agressief
en hysterisch. Eenzaamheid
ligt op de loer. Tijdens
Kunstschooldag [en] een voo
rstelling vol spanning,
mimiek en niet ingeloste verl
angens.

creatieve
Op het terrein De Overkant, een
in
hotspot voor artistieke bedrijfjes
Kromoude
de
t
staa
d,
Noor
amAmsterd
machide
bij
die
de
houthal. Vroeger hoor
werd
iders
arbe
de
Door
k.
Stor
nefabriek
Nu zit
daarbinnen zware arbeid verricht.
producDansmakers Amsterdam erin, een
e in
Jong
.
dans
gse
tiehuis voor hedendaa
ers
dans
nale
natio
inter
ende
won
Nederland
Van
n.
inge
stell
maken daar hun dansvoor
umkunst.
noeste arbeid naar elegante podi
otoren
epsm
sche
Van bouwen van zware
maken
tot
ls
kere
e
ruig
door
s
hine
en mac
en
voor
n
afieë
van verfijnde choreogr
de
zijn
e
beid
Voor
ers.
dans
ijke
door sierl
h. Maar
lichamelijke inspanningen gigantisc
hoe groot kan het verschil zijn!

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Gedempt Hamerkanaal 203
Bus 38 (halte Hamerstraat)
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DUS DAT!
DOE MEE
DAT! DUS
www.datschool.nl

www.datschool.nl

DAT!SCHOOL

Wat is dat!

in het creater- en filmschool
DAT! is een jeugdthe
ord. Daar
ier in Amsterdam-No
atieve Hamerkwart
makers
rs zit. DAT! en Dans
waar ook Dansmake
kers voorr. Wordt bij Dansma
zijn buren van elkaa
verhalen.
T! is een huis voor
namelijk gedanst, DA
komt
es
all
je
e school waar
Het is een creatiev
ang
k/z
zie
r, dans, spel, mu
te weten over theate
bij
je
ak
tschooldag [en] ma
en film. Tijdens Kuns
n
ee
atermaken. Je krijgt
DAT! kennis met the
ent.
n een echte DAT!doc
theaterworkshop va
akt. Na
ieren lekker los gema
Eerst worden de sp
doen en
je theaterspelletjes
de warming-up ga
t je na
da
ns
ka
ingen. Grote
allerlei vette oefen
ieken
hn
tec
et over de basis
afloop heel veel we
is
die
..
enes. En DAT!.
en het maken van sc
.
jou en jouw verhalen
ar
super benieuwd na

Dus DAT!
Doe mee
DAT! dus

Een school in een oud
e fabriek. Die vind je
op het
bedrijventerrein De Ove
rkant in de oude Kromh
outhal
van de voormalige Sto
rkfabriek. De hal kent
een
rijke geschiedenis. Alle
en de naam al is veelze
ggend: kromhout is het
soort kromme hout wa
armee
vroeger houten schepe
n werden gebouwd. Beg
in
vorige eeuw kwamen
de wereldberoemde kro
mhoutmotoren daar van
daan. Totdat machinef
abriek
Stork alles overnam.
Vanaf dat moment we
rden
er allerlei apparaten voo
r de voedingsindustrie
geproduceerd. Eind jar
en tachtig kwam er de
klad
in. Het bedrijventerrein
liep leeg. Het duurde
even
voordat het een nieuw
e bestemming kreeg.
Maar
sinds circa tien jaar is
De Overkant dé creati
eve
hotspot van Amsterda
m. Dansers, kunstenaa
rs,
expositieruimtes, een
bierbrouwerijtje, je
vindt ze er allemaal. En
niet te vergeten… de
DAT!school!
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10 uur
Gedempt Hamerkanaal 205
Bus 38 (halte Hamerstraat)
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www.delamar.nl
www.amsterdamurbandance.nl

DELAMAR
THEATER

Amsterdam Urban Dance Company

Gelukzoekers

Vier oud-klasgenoten komen elka
ar
na lange tijd weer tegen. Geen van
de vier is gelukkig. Ze besluiten
het roer om te gooien. Ze gaan op
reis, op zoek naar het geluk buiten
Nederland. Van streek naar streek,
van land naar land, van continent
naar continent. Zoveel oorden, zove
el
dansstijlen: traditionele Afrikaans
e
dans in Zuid-Afrika, salsadansen
op Cuba, battlen in The Bronx, een
Caraïbisch strandfeest op Jamaica
...
De dansers van Amsterdam Urba
n
Dance Company gaan al dansend
in
verschillende dansstijlen op zoek
naar
het ultieme geluk. Zullen ze het buit
en
Nederland vinden?

dseplein,
ater staat, vlakbij het Lei
Waar nu het DeLaMar The
us maakte
lae
Bar
de Spieghelschool. Het
stond ooit een school,
ekeurd, was
afg
rd
we
ool
sch
als
gebouw
er gebruik van. Toen het
g. Na de
bur
uw
cho
amer van de Stadss
het lange tijd de kleedk
en kreeg het
r
ate
the
tot
wd
bou
rd het ver
Tweede Wereldoorlog we
Mar. Maar
la
de
Nap
ater, naar de acteur
de naam De La Mar The
gesloten.
rd
we
l
sne
al
r
ate
the
liek, dat het
Nu onder
er kwam zo weinig pub
n.
ope
er
we
jaar later ging het al
Niet voor lang hoor, een
ang traden
enl
Jar
.
ces
suc
er
me
t
en me
de naam Nieuwe de la Mar
s aan je (groot)
tiers op. Vraag maar een
er vele bekende cabare
ek de Jonge wel
Fre
of
eld
nev
Kan, Wim Son
ouders of ze daar Wim
ieuw gesloten. Op
opn
r
2005 werd het theate
eens hebben gezien. In
opnieuw verhet
rd
we
e
End
den
ine van
initiatief van Joop en Jan
itterend thesch
een
er
het, maar toen stond
bouwd. Vijf jaar duurde
van historische
oud
beh
t
me
ar
ma
,
r. Modern
ater, het DeLaMar Theate
l glas, is nog steeds
maar eens, behalve vee
details. Bekijk de gevel
in dit moderne
Ook
n.
zie
te
ol
eghelscho
de oude gevel van de Spi
nog veel meer. Zo
is
er
e cabaretiers op. Maar
gebouw treden bekend
ls, jeugdtheater
tiva
fes
rs,
eke
ssi
es, toneelkla
zijn er musicals, komedi
en].
ag[
old
Zoals tijdens Kunstscho
en… dansvoorstellingen.

reel samenwerkingsverAmsterdam Urban Dance Company is een structu
dam, een aantal jonge
Amster
van
ROC
het
van
band tussen PACT+DANS
dansgezelschappen en Stichting JAM.

Donderdag 28 maart
12+14 uur
Marnixstraat 402
Tram 1-2-5-7-11-12-19 (halte Leidseplein)
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Bezoek het museum en

word een diamantexpert!
Volwassenen
65+ / cjp / studenten
Kinderen 13-18 jaar
Kinderen 0-12 jaar

€ 10,00
€ 7,50
€ 7,50
GRATIS

DIAMANTMUSEUM
AMSTERDAM
Paulus. Potterstraat 8, Amsterdam
Gevestigd aan het Museumplein,
tussen het Van Gogh Museum
en het Rijksmuseum
Openingstijden: iedere dag van
9.00 tot 17.00 uur,
ook in de weekenden
diamonds-amsterdam.com

www.diamonds-amsterdam.com

DIAMANT
MUSEUM
AMSTERDAM
Een schitterende reis

ns KunstschoolIn het Diamant Museum ga je tijde
ontstaan van de
dag [en] op reis. Je begint bij het
daan komt en hoe die
diamant. Je ontdekt waar die van
je diamantslijpers en
wordt gevormd. Daarna ontmoet
bewerken. Wist je trougoudsmeden die de edelstenen
16e eeuw een echte
wens dat Amsterdam al sinds de
antslijpers komen hier
diamantstad is? De beste diam
in oog te staan met de
vandaan! Uiteindelijk kom je oog
al eeuwenlang gedragen
gezette diamanten zoals deze
wereld. Zorg dat je de
worden door rijken uit de hele
niet mist: de collectie
hoogtepunten van het museum
en tijdperken, een
kronen uit verschillende culturen
na (dat is een Japans
met diamant bezette glazen kata
antje ooit en
zwaard), het kleinst geslepen diam
et met briljant
bez
dig
volle
tenslotte de apenschedel
geslepen diamanten.

Het Diamant Museum is gev
estigd in een
beschermd, monumentaal
pand gelegen
tussen het Rijksmuseum
en het Van Gogh
Museum in het hart van het
Amsterdamse
Museumkwartier. Het pan
d is in 1902 als
vrijstaande villa ontworpen
door architect
L. Breier. Deze bouwkundi
ge heeft meer
huizen in Amsterdam-Zuid
op zijn naam
staan. Neem maar eens een
kijkje in de
Alexander Boersstraat, de
PC Hooftstraat
of de Van Eeghenstraat.
En ken je het
gedenkteken op het heuvelt
je in het
Sarphatipark? Daarvan was
de architect
medeontwerper.

Donderdag 28 maart
10+12+14 uur
Paulus Potterstraat 8
museum op 1e en 2e etage

Tram 1-7-19 (halte Spiegelgracht),
tram 2-5-12 (halte Rijksmuseum)
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Van Eesteren Museum
Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam
T 020 - 4471857

Openingstijden
Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 12:00 - 17:00 uur

Anno 1953
Ontdek de Westelijke Tuinsteden van
toen en nu met het V an Eesteren Museum
aan de Sloterplas.

www.vaneesterenmuseum.nl

www.vaneesterenmuseum.nl

VAN EESTEREN
MUSEUM
AMSTERDAM

Licht, lucht en ruimte

In het Van Eesteren Paviljoen
maak je kennis met het cultuur
historisch erfgoed van stedenb
ouwkundige Cornelis van Ees
teren (1897-1988). Zijn werk vorm
t een van de hoogtepunten in
de naoorlogse stedenbouw en
architectuur in Amsterdam. Het
staat bekend om de bijzondere
ruimtelijke opzet. Wandel doo
r
Nieuw-West, Buitenveldert en
delen van Amsterdam-Noord
en je begrijpt meteen wat hier
mee bedoeld wordt: laagbou
w,
brede straten, veel groen. Aan
de hand van kaarten, een gro
te
maquette, foto’s, objecten en
verhalen wordt duidelijk hoe
Van
Eesteren de Westelijke Tuinsted
en, het huidige Amsterdam
Nieuw-West, ontwierp, hoe dez
e wijken gebouwd werden
en wat er ook nu nog zo bijzond
er aan deze wijken is. Ook
ontwerpers van interieurs, meu
bels en gebruiksvoorwerpen
lieten zich tijdens de wedero
pbouwperiode inspireren doo
r
nieuwe ideeën en technieken.
Hun ontwerpen zijn weer een
inspiratie voor ontwerpers van
nu, want ook zij zijn bezig
met duurzaamheid en hergeb
ruik. Dit is te zien in de tentoonstelling Rijke Eenvoud. Tijd
ens Kunstschooldag [en] ga
je geïnspireerd door al dat moo
is je eigen ontwerp maken.
Wat vind jij mooi? En hoe wil
jij wonen? Hoe zien jouw idea
le
meubels en interieurs eruit?

Het Van Eesteren Museum is
sinds oktober 2017 gehuisvest
in het speciaal ontworpen Van
de
Eesteren Paviljoen. Dit staat aan
het
in
rplas
Slote
de
van
er
doev
noor
hart van de Westelijke Tuinsteden,
est.
het huidige Amsterdam Nieuw-W
Geïnspireerd door de paviljoenbouw
de
uit de jaren vijftig en zestig van
lvorige eeuw hebben Korteknie Stuh
g
oudi
eenv
een
en
itect
Arch
her
mac
heel
houten paviljoen ontworpen met
smali
mini
ant,
spar
tran
:
glas
veel
van
tisch en doelmatig. Dat de kleur
een
t
heef
is,
er
donk
ljoen
pavi
het
uw
speciale reden: zo zou het gebo
de
in
en
wijn
verd
l
maa
hele
niet
ns
parkachtige omgeving. Bekijk tijde
de
of
eens
r
maa
n]
ag[e
oold
tsch
Kuns
ikt.
architecten hun doel hebben bere
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10 uur
 Van Eesteren Paviljoen
Noordzijde 31
Tram 13 (halte Burgemeester Rendorpstraat)
 Van Eesteren Museumwoning
Freek Oxstraat
Tram 7 (halte Sloterpark)
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www.eyefilm.nl

EYE

eld
Een reis rond de wer

ns
h heel ver weg. Tijde
Dichtbij huis en toc
E
EY
t
he
in
] maak je
Kunstschooldag [en
n
je bioscoopstoel ee
it
nu
va
Filmmuseum
je
ijl
rw
Te
d de wereld!
gigantische reis ron
ge
s kijkt word je on
naar vier korte film
. Daar ga je… door de
merkt meegenomen
’s,
rende fata morgana
woestijn, langs zinde
sen een duister circu
via een donker bos
n
ee
ar
na
n
ke
dij
llandse
terrein, over de Ho
in
el
sn
t
To
ig?
uwsgier
virtuele manege. Nie
EYE!

In april 2012 verhuisde
Het Filmmuseum vanuit
het
statige pand aan het
Vondelpark naar het fut
uristische
gebouw aan het IJ in
Amsterdam-Noord. Sin
dsdien
heet het museum EYE
. De vorm van het geb
ouw,
ontworpen door de Oos
tenrijkse Delugan Meiss
l Associated Architects, is bijz
onder. Iedereen ziet er
wat
anders in, van een vlie
gtuig tot een kikker. Kijk
tijdens
Kunstschooldag[en] zel
f maar eens wat jij eru
it haalt.
In EYE vind je echt alle
s over film. Van een gig
antisch
filmarchief met bekend
e en onbekende klassi
ekers
tot speciale tentoonst
ellingen en bioscoopz
alen
waar je de nieuwste film
s kunt zien. Zou je in de
klas
wat meer aandacht aan
film willen besteden,
vraag
dan de juf of meester
bij EYE gratis lesmater
iaal
op te vragen. Bijvoorbee
ld het lespakket Avontu
ren
in het Donker, om te ont
dekken hoe films worde
n
gemaakt.

Vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
IJpromenade 1
Bus 38 (halte Buiksloterveerweg),
pont Buiksloterweg
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Vrijetijdsactiviteiten
in Amsterdam Noord
voor jeugd van 0 - 14 jaar

Techniek

Sport & Spel

Kunst & cultuur

en nog veel meer...

Sterrenmakers is een initiatief van Afdeling Sport, SPIN & Wijsneus - Gesubsidieerd door Stadsdeel Noord

www.filmacademie.nl

NEDERLANDSE
FILMACADEMIE
Film maken, een vak apart!

In de bioscoopzaal van de Filmacad
emie draait De
Wild Wild West, een roadmovie die
dwars door de
Nederlandse Filmacademie en de
wereld van cinema
leidt. Door naar deze film te kijke
n, leer je hoe een
film wordt gemaakt. Wie bedenkt
het verhaal? Wat
doet een cameraman? Wie kiest
de acteurs? Waarom
is geluid zo belangrijk? Sneeuwt
het echt of wordt dat
in de computer gemaakt? Let goed
op, want na afloop
is er de filmquiz. Weet jij nog wat
een editor doet? En
kan jij de cameraman op de set aanw
ijzen?

demie vind je in
De Nederlandse Filmaca
gebouw aan het
het groene, rechthoekige
kant zit veel
ten
bui
de
Aan
in.
Waterloople
et je goed
mo
dan
,
glas. Ga je naar binnen
eelte is
ged
ste
nen
bin
het
nt
opletten, wa
s in
doo
een
,
ouw
eigenlijk een apart geb
door
nt
wa
t,
ach
bed
slim
l
een doos. Hee
de geluidsisolatie
die afgesloten ruimte is
hard nodig in een
lijk
uur
nat
is
perfect. Dat
nderd films per jaar
gebouw waar wel tweeho
de academie leren
Op
.
erd
uce
worden geprod
weet wil jij dat
Wie
.
studenten films maken
middelbare
de
na
je
ben
Dan
l.
later ook we
nu regisseur,
je
Of
m!
school van harte welko
wilt worden
r
ijve
chr
ios
nar
sce
producent of
, production
tor
edi
n,
of toch liever camerama
naar de
kom
er,
ign
des
nd
designer of sou
Filmacademie.

Vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Nederlandse Filmacademie
Markenplein 1
Tram 14 (halte Mr. Visserplein),
metro 51-53-54 (halte Waterlooplein,
uitgang Waterlooplein)
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House of Foam

www.foam.org

FOAM
Kijken met de ogen
van een fotograaf

terdam
In Foam Fotografiemuseum Ams
eerde
hangt werk van jonge getalent
ldag [en] krijg
fotografen. Tijdens Kunstschoo
. Niet zomaar
je de kans om hun foto’s te zien
Nee, je wordt
zien en dan weer doorlopen…
n. Samen
uitgedaagd om echt goed te kijke
over
elt
vert
die
ent
met een museumdoc
en
foto
de
in
s
het werk ontdek je van alle
je
wat
dat
r
ove
kom je tot een eigen mening
al
tota
wel
ziet. Een mening die misschien
. Maar
afwijkt van die van je klasgenoten
deel, dat
dat is helemaal niet erg. Integen
deze manier
is juist de bedoeling! Want op
n en te
kijke
te
r
doo
ar,
ontdek je met elka
graaf,
foto
de
van
aal
discussiëren, het verh
de
van
ng
oeli
het onderwerp en de bed
[en] bekijk ook
expositie. Na Kunstschooldag
fotograaf.
jij de wereld met de ogen van een

Fotografiemuseum Foam
Amsterdam bestaat sind
s 2001.
Het is gehuisvest in maar
liefst drie oude grachtenp
anden aan de Keizersgrach
t. Ooit bevond zich daar Mus
eum
Fodor, vernoemd naar de
19e-eeuwse verzamelaar
van
moderne kunst, Carel Jos
eph Fodor. Hij had de pan
den
gekocht om zijn vele sch
ilderijen en tekeningen ond
er
te brengen. Omdat hij het
belangrijk vond dat zijn
verzameling na zijn dood
door iedereen bekeken kon
worden, schonk hij alles
aan de stad Amsterdam.
Op
voorwaarde dat er een mu
seum voor zijn enorme
collectie zou komen. In 186
3, drie jaar na zijn dood,
opende Museum Fodor zijn
deuren. Tot 1992, toen de
collectie werd opgesplits
t, verbleef het museum in
het pakhuis aan de Keizer
sgracht. Architect Corneli
s
Outshoorn, bekend van het
Amstel Hotel, heeft het
pand indertijd tot museu
m verbouwd. Kijk, voorda
t
je naar binnen gaat, eens
naar boven. Dan zie je een
indrukwekkende gevel in
neostijl, een ontwerp van
zijn hand.

Vrijdag 29 maart
12+14 uur
Foam
Keizersgracht 609
Tram 2 (halte Koningsplein), tram 7-19 (halte
Spiegelgracht), tram 14
(halte Rembrandtplein), tram 24
39
(halte Muntplein)

MINITOUR DE HALLEN AMSTERDAM

www.dehallen-amsterdam.nl

DE HALLEN
AMSTERDAM

Minitour door De Hallen

Van oude tramremise naar cult
urele ontmoetingsplek. Directeur van De Hallen
Amsterdam, Johan
Valster, weet als geen ander
alles over de historie
van dit gebouw. Samen met hem
en zijn collega
Rosanne Luyckx ga je tijdens
Kunstschooldag [en]
op minitour. Ze laten je zien wat
zo bijzonder is aan
dit monumentale complex en
welke historische
details bewaard zijn gebleven.
Ze vertellen je over
de functie die het gebouw vroe
ger had, over de
jaren dat het bouwwerk leeg
stond, over de verbouwing en over de prachtige plek
die het nu geworden
is. Mensen vanuit de hele wer
eld weten de weg
inmiddels naar De Hallen Am
sterdam te vinden. Jij
na Kunstschooldag [en] ook!

AmsterMidden in de 19e-eeuwse stadswijk
am.
terd
Ams
n
Halle
De
je
vind
t
dam-Wes
uwd
gebo
nt,
ume
mon
Ooit werden in dit rijks
he trams
trisc
elek
te
eers
de
8,
-192
1902
tussen
secuur
van Amsterdam geparkeerd en heel
naar een
en
ging
s
tram
de
r
Maa
den.
onderhou
se kwam
remi
tram
de
en
andere plek in de stad
uw niet
gebo
het
werd
kkig
Gelu
n.
staa
leeg te
denken over
gesloopt. Iedereen mocht zelfs mee
zen voor
geko
werd
Er
ing.
emm
best
we
een nieu
acht
aand
met
ek
gspl
een culturele ontmoetin
ling. Er
ikke
ontw
e
zam
duur
en
actie
voor inter
l, restaurants,
kwamen bioscoopzalen, een hote
eltjes en heel
wink
,
tsen
plaa
werk
ek,
othe
een bibli
aal in de
allem
je
vind
Die
veel kleine eettentjes.
e markt!
dekt
over
een
net
te,
ruim
rale
grote cent

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Hannie Dankbaarpassage 10 / Tollenstraat
Tram 3 (halte Kinkerstraat), tram 7-17
(halte Ten Katestraat)

41

www.hermitage.nl

HERMITAGE
AMSTERDAM

!
De schatkamerrm
itage
Meesterwerken uit

de He

ar
rdam viert dit jaar ha
De Hermitage Amste
Mét een
e.
stj
fee
n
ee
den voor
10-jarige bestaan. Re
nstwerken uit
ling! Honderden ku
cadeautentoonstel
itage zijn naar
n de Russische Herm
de schatkamers va
de oude
ar
n; Schatkamers wa
Amsterdam gekome
Die tsaren
.
ard
ren worden bewa
collecties van de tsa
emde
ero
db
rel
g werken van we
hebben eeuwenlan
randt van
mb
Re
e’
nz
o
‘
ld, zelfs van
kunstenaars verzame
van de Italiaanse
dere kunstenaars;
Rijn. Maar ook van an
tschilder
ni, de Spaanse kuns
beeldhouwer Berni
tisse, om maar
nse kunstenaar Ma
Velazques en de Fra
de prehistorie, uit
emen. En kunst uit
eens een paar te no
en Russische
ypte tot diep in China
de oudheid, van Eg
ze schatten
de
al
paar maanden zijn
kunst. Slechts een
a gaan
arn
Da
n.
sterdam te zie
in de Hermitage Am
dat die
luk
ge
n
ee
t
Rusland. Wa
ze weer terug naar
oldag[en]
ho
tsc
ns
Ku
s
ling er tijden
cadeautentoonstel
spitste oren
d en luister met ge
is! Kijk maar goed ron
tweede kans
ld wordt, want een
naar wat erover verte
niet snel krijgen.
bewonderen zal je
om deze werken te
en…
t-Petersburg afreiz
Of je moet naar Sin

Vlakbij de Magere Bru
g aan de Amstel
ligt een statig pand dat
met de erfenis
van een rijke koopman
in de 17e eeuw
is gebouwd. Twee eeu
wen lang was het
een tehuis voor ‘oude
besjes’. Vanaf de
19e eeuw mochten er
ook oude mannen
wonen. Tot 2009 is het
gebouw, Het
Amstelhof, een bejaar
dentehuis
gebleven. Maar in dat
jaar kreeg
het een andere bestem
ming en een
nieuwe naam. De oud
jes maakten
plaats voor wereldberoe
mde kunst.
Amsterdam was een nie
uw museum
rijker, de Hermitage Am
sterdam. Het
museum is een soort
afdeling van
het beroemde Hermit
age Museum in
de Russische stad Sin
t-Petersburg.
Daar is ongelooflijk vee
l kunst te
vinden. Zo veel dat een
deel wel
ergens anders getoon
d kan worden.
Onder andere in de Her
mitage
Amsterdam dus.
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
12+14 uur
Amstel 51 verzamelen in de foyer
Tram 14, metro 51-53-54 (halte
Waterlooplein)
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BEZOEK MET JE KLAS

HET JOODS CULTUREEL KWARTIER
KIJK OP JCK.NL/BASISONDERWIJS

www jck.nl

JCK
KINDERMUSEUM
Op bezoek bij familie
Hollander

Het JCK Kindermuseum hoort bij
het Joods
Historisch Museum. De jongste bezo
ekers
van het Joods Cultureel Kwartier
worden daar
verwelkomd. Wandel je binnen, dan
is het
net alsof je bij iemand op bezoek
gaat. Het is
namelijk ingericht als een woonhui
s, het huis
van de joodse familie Hollander. Je
start tijdens
Kunstschooldag [en] in de keuken.
Daar leer je
wat kosjer eten is. Dan ga je naar
het atelier om
matzes -dat zijn superplatte, onge
rezen broden
die op crackers lijken- te versiere
n en lekker
op te eten. En dan mag je in de stud
eerkamer
ook nog je naam schrijven in het
Hebreeuws, de
officiële taal van het Jodendom.
Welkom in huize
Hollander!

ds Cultureel Kwartier,
In het hart van het Joo
d je in vier 18e-eeuwse
de oude Jodenbuurt, vin
torisch Museum. Daar
His
ds
synagogen het Joo
vest. In 1932, toen
was het niet altijd gehuis
geopend, zat het in
rd
we
el
het museum officie
het Waaggebouw op de
een torenkamertje van
verdween het, want de
log
oor
Nieuwmarkt. In de
m in 1940 en namen de
Duitsers sloten het museu
d. Tien jaar na het einde
lan
hun
collectie mee naar
ug in
keerde het museum ter
van de oorlog, in 1955,
was niet
tie
lec
col
ke
elij
onk
spr
de Waag. Van de oor
de
n zeventig en tachtig zijn
veel meer over. In de jare
met elkaar te
ze
r
Doo
d.
eer
aur
est
vier synagogen ger
rmate
gigantische ruimte, uite
verbinden ontstond een
. Zo kon
eum
Mus
h
isc
tor
His
ds
geschikt voor het Joo
rgoed verlaten en in het
het museum de Waag voo
gencomplex zijn intrek
ago
Syn
oude monumentale
het
ens Kunstschooldag[en]
nemen. Daar waar jij tijd
en.
oek
bez
Kindermuseum gaat
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Nieuwe Amstelstraat 1
Tram 14 (halte Waterlooplein), metro
51-53-54 (halte Waterlooplein, uitgang
Nieuwe Amstelstraat)

45

19
OKT

T

WESTERGASFABRIEK AMSTERDAM
WWW.CINEKID.NL
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www.ketelhuis.nl
www.cinekid.nl

HET
KETELHUIS
CINEKID
Korte films, krachtige
inhoud

de wereld en
Films kunnen jouw beeld over
door films
k,
erlij
het leven verbreden. Lett
uren te
cult
uit verschillende situaties en
s je op
film
bekijken. Én figuurlijk, omdat de
r
naa dat wat
een nieuwe manier leren kijken
hooldag [en]
je gewend bent. Tijdens Kunstsc
s je mee
nemen Cinekid en Het Ketelhui
krachtige
r
maa
e,
kort
de
in de wereld van
s die
film
e
kort
tal
film. Je krijgt een aan
te zien.
2019
kid
geselecteerd zijn voor Cine
g
graa
l
hee
Na afloop wil de organisatie
de
van
weten wat jij en je klasgenoten
selectie?
films vonden. Komen ze door de
welke films
Geef je mening en bepaal mee
ie van het
uiteindelijk op de komende edit
er maar
Ga
.
den
wor
n
gaa
festival gedraaid
n!
eens goed voor zitte

Cinekid en Het Ketelh
uis
Cinekid ken je van het jaa
rlijkse festival in de herfstv
akantie
op de Westergasfabriek.
Daar waar alles draait om
film, tv
en nieuwe media. Ieder jaa
r komt Cinekid met meer
dan
honderdvijftig bijzondere
films en tv-programma’s.
En in de
grootste digitale speeltu
in van de wereld, het Med
iaLab, vind
je de meest innovatieve
tools, games, installaties
en apps.
Het Ketelhuis op de Westerg
asfabriek is meer dan een
filmtheater. Het is een plek
waar filmliefhebbers en
professionals elkaar ont
moeten. Om kennis en erv
aring uit
te wisselen, nieuwtjes te
delen, inspiratie op te doe
n. Het
is hét huis voor de Nederla
ndse film. Niet de doorsn
ee film
zoals je die in de grote bio
scopen ziet, maar films die
een
artistieke en/of maatscha
ppelijke boodschap hebben
. Dé
plek om de betere jeugden familiefilms te zien, vaa
k
Nederlands gesproken en
in 2D. Maar heb je alleen
maar
zin om wat te kletsen, te
drinken, te eten? En ondertu
ssen
kans te maken op het spo
tten van een acteur/actric
e?
Ook dan is Het Ketelhuis
‘the place to be’.

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Pazzanistraat 4
(op de Westergasfabriek)
Tram 5, bus 21 (halte Van Hallstraat),
bus 22 (halte Nassauplein)
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Erfgoed maken?
Hoe doen we dat?
Kom het ontdekken bij
Imagine IC!

Kijk voor een overzicht van
onze onderwijsprogramma’s
op www.imagineic.nl

www.imagineic.nl

IMAGINE IC
Erfgoedmakers

e doe je dat? Tijdens
Erfgoed maken? Ho
agine
] ontdek je het bij Im
Kunstschooldag [en
weror
vo
rs draait alles om
IC! In Erfgoedmake
n
ote
en
men met je klasg
pen en emoties. Sa
uwe voorwerpen en
bekijk je oude en nie
Zijn
r wat je van ze vindt;
bepaal je met elkaa
n
evol? Horen ze in ee
de voorwerpen waard
st
be
t
he
t
da
n
zult merke
museum thuis? Je
bepalen. Maar met
te
t
da
moeilijk is om
dracht
en een creatieve op
behulp van emoji’s
d!
kom je een heel ein

Imagine IC deelt samen
met OBA Bijlmerplein
sinds mei
2017 een gebouw dat
ooit het belastingkan
toor was.
Shop je wel eens in Am
sterdamse Poort dan
ben je er
vast wel eens langs gel
open of binnen gewees
t. In die
ruimte met die enorm
e glazen overkapping
verkent
en verzamelt Imagine
IC verhalen van het dag
elijkse
hedendaagse leven. Me
t name van de samenl
eving
die jongeren samen ma
ken. Want volgens Ima
gine
IC kennen jongeren de
stad beter dan wie ook
en
zijn zij de bewakers van
het erfgoed van hun eig
en
super-diverse tijd. De
verhalen van het leven
in de
grote stad documenteer
t Imagine IC samen me
t de
jongeren in digitale bee
ld- en geluidsproductie
s.
En die producties worde
n dan weer geëxposee
rd,
online gepresenteerd
en op scholen bespro
ken.

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Bijlmerplein 393
Metro 54 (halte Amsterdam Bijlmer Arena)

49

www.ita.nl

INTERNATIONAAL
THEATER
AMSTERDAM
Improviseren kan je leren!

Als jij denkt dat improviseren niet
voor jou is
weggelegd, dan zit je tijdens Kun
stschooldag [en] goed in ITA. Want daar zul
je in de
workshop Improviseren ontdekke
n dat ook jij
daartoe in staat bent. Weet je wat
zo leuk is
aan improviseren op het toneel?
Je mag zelf
verzinnen wat er gebeurt! Jij bepa
alt het plot,
van het begin tot het einde. Niet
in je eentje
natuurlijk. Samen met je klasgeno
otjes ga je
aan de slag. De meest hilarische
scènes kunnen
jullie bedenken. En ondertussen
maken jullie al
improviserend kennis met de basi
svaardigheden van toneelspelen. Dit is echt
dé manier om
erachter te komen dat ook jij spel
kwaliteiten
hebt. En dat je kunt presenteren,
samenwerken,
luisteren én kijken. Hoe cool is dat!

op het Leidseplein, staat
Midden in Amsterdam,
Vorig jaar droeg het nog
een opvallend gebouw.
g Amsterdam. Maar nu
bur
uw
cho
de naam Stadss
ep
sgezelschap Toneelgro
heet het, net als het hui
Amsterdam,
r
ate
The
aal
tion
rna
Amsterdam, Inte
mag dan wel uit 1894
zeg maar ITA. Het gebouw
rd
is veel ouder. In 1638 we
g
bur
ouw
stammen, de sch
t.
ach
sgr
zer
Kei
de
op
d,
pen
namelijk al de eerste geo
r door
honderdvijftig jaar late
Maar dat gebouw werd
uwe
nie
een
om
n
me
t
loo
w bes
brand verwoest. Al gau
in.
ple
dse
Lei
en wel op het
schouwburg te bouwen,
ook dit theater ging in
n,
ove
gel
t
nie
het
t
Je zul
t,
der schouwburg kan nie
zon
d
sta
vlammen op! Een
een
sch
ver
Er
.
ken
den
te
g na
dus men hoefde niet lan
dat nu
r. En dat is het gebouw
weer een nieuw theate
zijn
kon
bal
het
op
x
Aja
ar
Wa
dus ITA wordt genoemd.
rd
we
a
del
, waar Nelson Man
kampioenschap vierde
ag[en]
ie tijdens Kunstschoold
jull
ar
wa
en
md
lko
verwe
zelf in actie komen.
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Leidseplein 26
Tram 1-7-12-19 (halte Leidseplein)

51

Celia!

1 april
Urban Myth presenteert de swingende
voorstelling Celia! met Susan Visser, Manoushka
Zeegelaar Breeveld en Eric Corton.

Nathalie Baartman

7 april
Breek is een subtiel-hilarische voorstelling over
kwetsbaarheid. “Prachtige, gevoelige solo van
een ontheemde vrouw” (Theaterkrant).

Fresku

10 t/m 13 april
Een geboren verhalenverteller is hij. Met
verrassing als zijn sterkste wapen. Ontdek hem nu,
Voordat het te laat is.

Het Amsterdam Verhaal

Alleen in De Kleine KomeDie

11 t/m 22 juni
Wat maakt een Amsterdammer een
Amsterdammer? Zijn ze van een afstandje te
herkennen? Lebbis gaat op onderzoek uit!
Kaarten via de kassa, op www.dekleinekomedie.nl of telefonisch: 020 6240534
/dekleinekomedie
@dekleinekomedie
@dekleinekomedie

www.dekleinekomedie.nl
www.hakim.nl

DE KLEINE
KOMEDIE
Stand-up comedy met Hakim

amstraat! Hij doet
Hakim, je kent hem wel, van Ses
hooldag [en].
bijna ieder jaar mee met Kunstsc
n. Dat is iemand die
Meestal als stand-up comedia
het nieuws van de dag
grappige verhalen vertelt over
kt. En terwijl hij al die
of over dingen die hij meemaa
publiek scherp in de
zijn
verhalen vertelt, houdt hij
er iets gebeurt in de
gaten. Hij heeft direct door als
of haar mening geeft.
zaal. En vooral als iemand zijn
eert hij direct op.
Want daar houdt hij van, daar reag
hij gaat zeggen. Dus
Hakim bedenkt ter plekke wat
t gebeuren. Bereid
het is altijd spannend wat er gaa
en jij, ook jouw juf
je maar op alles voor! En niet alle
of meester…

Al ruim twee eeuwen bes
taat dit pittoreske
theater aan de Amstel. Het
is het oudste
theater van Amsterdam.
Al heeft het ook
andere functies gehad. Hal
verwege de 19e
eeuw werd het als kerk geb
ruikt. Later
gaf de Vrije Universiteit er
colleges. En
in de oorlogsjaren was het
een fietsenstalling. Pas in 1947, na
de Tweede
Wereldoorlog, kreeg De Kle
ine Komedie
haar huidige naam. In de
beginjaren
werd het theater Théâtre
Français sur
l’Erwtemarkt genoemd. Kon
ing Willem I
en zelfs Napoleon bezoch
ten er in die tijd
regelmatig voorstellingen.
Nu worden er
het hele jaar door concer
ten gegeven en
zijn er voorstellingen van
theatermakers,
cabaretiers en komediant
en als Hakim.

Donderdag 28 maart
10+12+14 uur
Amstel 56-58
Tram 4-14 (halte Rembrandtplein), tram 24
(halte Muntplein), metro 51-53-54
(halte Waterlooplein)

53

Koninklijk Paleis amsterdam

OPEN

Grieken en Romeinen
ontmoet je in het voormalige
stadhuis van Amsterdam.
Kom langs en ontdek het zelf!

www.paleisamsterdam.nl/kunstschooldag

www.paleisamsterdam.nl

KONINKLIJK
PALEIS
AMSTERDAM
Spannende verhalen

In de Gouden Eeuw lieten de
burgemeesters
van Amsterdam hun nieuwe stad
huis bouwen
naar voorbeeld van een antieke
tempel. De oude
Grieken en Romeinen waren
hét voorbeeld voor
de bestuurders van de stad.
Het gebouw richtten
ze daarom in met prachtige bee
ldhouwwerken
van mythologische figuren en
indrukwekkende
schilderijen met geschieden
issen uit de oudheid.
Tijdens Kunstschooldag [en]
vertellen rondleiders
van het Koninklijk Paleis deze
spannende verhalen,
afgezet tegen de achtergron
d van de geschiedenis
van het stadhuis.

Koninklijk
Midden in de hoofdstad staat het
angstpaontv
iële
offic
het
am,
terd
Ams
Paleis
Paleis
Het
.
nder
lexa
leis van Koning Willem-A
en,
zoek
tsbe
staa
ns
tijde
rol
e
grot
een
speelt
ten,
angs
ontv
ke
nklij
maar ook bij andere koni
diners
ie,
cept
rsre
wjaa
nieu
ijkse
jaarl
zoals de
het zoveel
en prijsuitreikingen. Daarnaast is
s. Een
eker
bezo
voor
eld
gest
open
mogelijk
ukwekkende
levendig gebouw, waar je in de indr
treedt van
zalen en salons in de voetsporen
kelijk niet
pron
oors
is
koninklijke gasten. Het
van
huis
stad
als
r
maa
is,
pale
als
gebouwd
pen.
Cam
van
b
Jaco
Amsterdam, door architect
e gebouw
nder
bijzo
st
mee
en
tste
groo
Het is het
belangrijkste
uit de Gouden Eeuw en een van de
van harte
bent
Je
.
rland
Nede
van
nten
monume
welkom!

Donderdag 28 maart
12+14 uur
vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Dam
Tram 2-4-11-12-13-14-17-24 (halte Dam)
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Na de
kunstschooldag[en]
verder met film
in de klas?
Movies that Matter en IDFA bieden tientallen korte
films met lesmateriaal - speciaal voor het primair
onderwijs. Films die aanzetten tot discussie, films
die aansluiten op de lesstof, films waarmee de blik
van leerlingen wordt verruimd. Gratis online!
www.idfa.nl/onderwijs
www.moviesthatmatter.nl/educatie

www.kriterion.nl
www.moviesthatmatter.nl
www.idfa.nl

KRITERION
MOVIES THAT MATTER & IDFA
nk’te denken: een ‘nade
oldag [en] niet weg
het
A,
IDF
n
va
Tijdens Kunstscho
mentaire
t Matter en een docu
over
ze
an
ga
r
film van Movies tha
jaa
Dit
ire Film Festival.
nta
me
cu
Do
geleid
ale
on
rdt
Internati
n wereld die wo
ereind blijven in ee
ov
die
menig
ren
ar
de
wa
kin
s
iet
sterke
van het kind,
Over de veerkracht
ens
tijd
k
oo
zijn
r
door volwassenen;
leren. Zoals ieder jaa
n
ka
n
va
t
wa
g
no
afloop al jullie
volwassene
kers aanwezig om na
ma
de
]
[en
ag
old
ho
deze Kunstsc
rden.
vragen te beantwoo
ikkelde Familie
n Gelukkige, Ingew
atiekeuDocumentaire: Mij
alle drie door de rel
en
bb
he
)
(12
l
be
Isa
n.
en
)
(13
Isa (17), Dylan
ere familie gekrege
gebreide en bijzond
uit
n
ee
rs
de
el
ou
de
n
nu
hu
zes van
gezinnen waar ze
ze over de dubbele
ders,
Opgewekt vertellen
efmoeders, donorva
sti
en
extra moeders
maar
n,
me
ble
pro
van uitmaken, over
tuurlijk zijn er soms
Na
n.
se
us
efz
sti
en
halfbroers
ten.
n ook veel pluspun
deze drie meisjes zie

In Kriterion zijn studen
ten de
baas! Dat was al in 194
5, toen
zij een bioscoop in een
oud
gebouw begonnen. En
dat is
nog steeds zo. Behalv
e dat
ze er geld mee verdie
nen om
hun studie te kunnen
betalen,
bepalen ze zelf welke
films
worden vertoond. Vaa
k zijn
dat films die net een bee
tje
anders en minder bek
end
zijn dan die je in de gro
te
bioscopen ziet. Ben jij
een
filmfanaat en ga je ove
r een
paar jaar studeren? Ont
houd
deze superwerkplek!

a Warrior
Animatiefilm: Polsk
game Goldhunter,
fd aan de populaire
aa
rsl
ve
is
r,
yk
Er
n
De verlege
levels wint. Zijn vade
Polska Warrior alle
r
ata
av
zijn
t
me
hij
waarin
n een zwemdivindt het behalen va
een Poolse arbeider,
er opgroeien,
ov
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
Polska Warrior gaat
ploma belangrijker.
10+12+14 uur
de vraag: Is Eryk
er
ov
lijk
de
ein
uit
n en
voor jezelf opkome
Roetersstraat 170
line?
net zo dapper als on
Tram 1-7-19, metro 51-53-54
in het ‘echte leven’
(halte Weesperplein)
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www.meervaart.nl
www.sambasalad.nl

THEATER DE
MEERVAART
Ongelooflijk maar waar,
Samba Salad viert een
vriendschap van 40 jaar!

Wat is het leven zonder vrienden?
! Vrienden
zijn de leukste mensen, met wie
je de meest
onvergetelijke momenten beleeft.
Zij maken
het leven mooi! Vriendschap is van
alle (leef)
tijden. Dat wil Samba Salad graag
vieren. En dat
gebeurt niet zomaar ergens, nee,
dat gebeurt
in de Meervaart, tijdens Kunstschoo
ldag [en]!
Samen dansen, zingen, muziek mak
en. Zoals
Samba Salad dat al vier decennia
lang doet:
muziektheater maken voor klein
én groot.
Begeleid door gitaren, piano, bas,
knetterende
flamencohakken en heel veel perc
ussie zingen ze
de coolste liedjes in de vetste mix:
van flamenco,
samba, salsa en latin-jazz tot kase
ko, calypso en
afrobeat. Hoe swingender hoe bete
r. Vrienden
voor...... ALTIJD!

taat al sinds 1977. Goed
Theater de Meervaart bes
, juf of meester toen nog
mogelijk dat jouw ouders
Al bestaat de Meervaart
.
ren
wa
niet eens geboren
van het gebouw is heel
best lang, de uitstraling
verbouwing die in 1999
de
r
doo
modern. Dat komt
n is
Vanaf de allereerste jare
heeft plaatsgevonden.
-West. Het
uw
Nie
van
t
har
ele
tur
het theater het cul
dig,
m Osdorpplein. Super han
ligt naast winkelcentru
r gewoon
doo
n
ppe
sho
het
sen
want dan kan je tus
lling
Voor een familievoorste
even binnenwandelen.
van je
een
van
tje
ees
rsf
jaa
bijvoorbeeld, een ver
shop
Express Your Best-work
vriendjes, een creatieve
oud, geboof
t
ben
g
jon
nu
je
Of
.
bij Meervaart Studio
lkom in
rbuiten, iedereen is we
ren in Nederland of daa
maken met
te
nis
ken
Om
st’.
-We
‘het huis van Nieuw
sten.
genieten van podiumkun
kunst en cultuur. Om te
, te ontdekgen
lan
ver
te
n,
ere
tas
Om te dromen, te fan
en]!
tijdens Kunstschooldag[
ken. Laat je maar gaan

Vrijdag 29 maart
10+12 uur
Meer en Vaart 300
Tram 1 (halte Meer en Vaart), tram 17
(halte Ruimzicht)
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MELKWEG SUPPORTS
KUNSTSCHOOLDAG[EN]

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

www.melkweg.nl

MELKWEG MAX
Skinto & Friends Show

to geen
Voor Kunstschooldag [en] is Skin
ft hij opgetrehee
r
onbekende. Al een paar kee
iast waren
ous
den voor 8e-groepers. Wild enth
Skinto
om
n
je voorgangers! Een goede rede
hiphopper
opnieuw uit te nodigen. Of je nou
ische muziek, je
bent of liefhebber van elektron
aicaanse tongval
zult van zijn coole raps en Jam
nd: een mix
houden. En van zijn typische sou
op, R&B
Hiph
tep,
2-S
van Dubstep, Grime en
g op met
graa
dt
tree
en Drum and Bass. Skinto
Crystal
met
en
vrienden. Deze keer komt hij sam
oost
Zuid
am
terd
Chanay, een female MC uit Ams
l
vee
nd met
die danst, rapt en zingt. Haar sou
mugende club
Urban invloeden gaat van swin
een Host en
met
en
Sam
.
Rap
ziek naar Grimy
maken!
van
tje
fees
een DJ gaan ze er een

De Melkweg kent een lang
e geschiedenis. Ooit was
het een suikerraffinaderij.
Later een melkfabriek.
Maar toen die in 1969 wer
d gesloten, mochten
jongeren het gebouw geb
ruiken om leuke events
te organiseren. Dat begon
met culturele projecten
in de zomer. Daar kwame
n ieder jaar super veel
jongeren op af. En wel zov
eel dat de gemeente
besloot om er een culture
el centrum van te maken
dat het hele jaar open mo
cht blijven. Met groot
succes, want sinds 1973,
dus vijf jaar na de opening van Paradiso, groeid
e ook de Melkweg uit tot
één van de belangrijkste
poppodia. Met aandacht
voor muziek, maar ook voo
r kunst en film. Want
behalve de concertzalen,
zijn er ook een filmzaal
en expositieruimte. Artiest
en van over de hele
wereld treden er op. Pub
liek van heinde en verre
weet de Melkweg te vind
en. Jij nu ook!

Vrijdag 29 maart
12+14 uur
Lijnbaansgracht 234-A
Tram 1-2-5-7-11-12-19 (halte Leidseplein)
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VRIJ LAND

Vrij Land: een multimedia
theatervoorstelling
over 75 Jaar Vrijheid
Passend bij burgerschapsvorming,
geschiedenis, Vrede en Veiligheid
of binnen CKV
Live op school door een militair orkest:
de Regimentsfanfare Garde Grenadiers
en Jagers met solisten

Script en teksten door Lykele Muus, beeld door Big Productions
Geschikt voor leerlingen van 10 – 14 jaar, 45 minuten
In opdracht van het Nationaal Comité Veteranendag in samenwerking met
de Militaire Muziek Defensie
Kosteloos.
en boekingen
viaTheater
info@veteranendag.nl
Gratis te zienInformatie
in oktober 2019
in het DeLaMar
in Amsterdam
Informatie info@stichtingjam.nl

www.melkweg.nl

MELKWEG OZ
The Dreadful

Bas en Zep Barnasconi… de een
is een door de
wol geverfde muzikant, coach,
presentator en
workshopleider; de ander een
aan het begin van
zijn carrière staande, ongeloo
flijk talentvolle
drummer. Een vader en een zoo
n. Samen vormen
ze The Dreadful. Inderdaad vee
l dreads. En heel
veel gekke muziek. Zoon Zep
is de drummer van
het duo. Vader Bas, beter bek
end als Bazz van de
Bazzookas, de saxofonist en
zanger. Hun optredens zijn interactieve improvi
saties. Het publiek
mag meedoen, als gitarist, poë
et, banjospeler,
stagediver, danser, net wat er
voor handen is. Van
te voren weet je nooit wat er
gaat gebeuren. Maar
dat iedereen op een gegeven
moment meedoet
en swingend de deur uit gaat,
dat weet iedereen
die ooit een concert van deze
vader en zoon heeft
bijgewoond. Je zult het wel mer
ken tijdens deze
Kunstschooldag [en] in Melkwe
g OZ.

één zaal. Daar
Ooit was er in de Melkweg maar
dens tot filmvond alles plaats, van muziekoptre
is verleden
dat
r
Maa
gen.
tellin
en theatervoors
jaren enorm
tijd. De Melkweg is in de loop der
ertzalen, Max
uitgebreid. Nu zijn er twee conc
voor concerten
en OZ, een multifunctionele zaal
een expositie,
coop
bios
een
n,
en voorstellinge
, nu simpelweg
ruimte en een café. De Oude Zaal
tot Upstairs,
pt
edoo
omg
al,
OZ, en de Theaterza
d. The MAX,
zijn in het jaar 2000 stevig verbouw
een vette
2007
in
t
heef
,
amd
inmiddels Max gena
iaal is de
metamorfose ondergaan. Heel spec
gebouwen in,
Rabozaal. Die hangt tussen twee
sschouwburg
de Melkweg en ITA (zo heet de Stad
uikt voor
gebr
ties
loca
e
beid
nu), en wordt door
ingen.
concerten, toneel- en dansvoorstell
Donderdag 28 maart
12+14 uur
Vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Lijnbaansgracht 234-A
Tram 1-2-5-7-11-12-19 (halte Leidseplein)
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ART LAB

DOKA
ZEEFDRUK
STENCIL ART
& DIGIALE
WERKPLAATS
MK24.NL/CURSUSSEN/ARTLAB/

www.mk24.nl

MK24
Duik in de doka

MK24 is een centrum

voor kunste

ducatie, beeldende
kunst en vormgeving
in Amsterdam-Oost. Er
oldag [en] een wel
ho
wordt
tsc
ns
Ku
les
s
geg
en
eve
tijd
n door echte kunstenaa
In MK24 krijg je
rs. Zij vinden het
gewend dat de
leu
nt
k
be
om
Je
hun
p!
ken
ho
nis
rks
en talent te delen me
heel bijzondere wo
t anderen.
Of het nu om volwasse
je beeldnen of kinderen gaat,
ect te zien zijn. Op
dir
t
ak
ma
jij
ze
die
s
o’
gev
fot
en
aan
n
ied
tee
ere
me
en
les in het vak waar zij
o leuk dan laat je die
hee
fot
l
de
je
d
goe
Vin
d
.
in
rm
zijn
. Het gebouw van MK24
sche
st
stamt uit 1898.
urt hem door of je po
stu
Oor
Je
spr
n.
onk
zie
n
elij
de
k
wa
en
s
het een schoolgebouw
aan je vri
. Dat
m, niks aan
is nog steeds te zien.
. Vind je de foto sto
Let maar eens op de hog
je hem op instagram
r
e
ge
oe
gan
Vr
gen
in.
en
ak
de
nb
lle
typ
isc
pru
he klaslokalen. Sinds
digitale
198
0,
de hand, meteen de
toe
n
De
Werkschuit, de voorlo
rk
per van MK24, erin
In het analoge tijdpe
trok, is het gebouw hel
ging dat heel anders.
t
es
emaal aangepast aan
mo
pje
film
t
Da
l.
het
vo
pje
gev
film
n
en
ee
van
lessen in beeldende kun
schoot je eerst
st, fotografie,
de foto’s ook
ten
film
es
en
mo
mu
n
da
ltim
en
edi
n
a. In de loop der jaren
ontwikkeld worde
is de
naam van het centrum
beuren dat
regelmatig veranderd
t. Het kon zomaar ge
ruk
ed
afg
ns
:
ee
g
no
van
.
Sti
ten
cht
ch
ing
wa
Kun
t
stzinnige Vorming Am
het resultaat moes
sterop
n
ke
we
ar
dam
pa
(SK
n
VA) tot Kunst en Co en
je ee
kken hoe
Kunstweb. Maar
nu heet het al bijna vijf
oldag [en] ga jij ontde
tien jaar MK24. Snap je
Tijdens Kunstscho
t
aa
ult
res
t
he
t,
wa
rus
aro
ge
m voor deze naam gek
Wees
ozen is? Hint… let
dat in zijn werk ging.
goed op het adres.
ar je gaat de doka in!
Ma
n.
zie
te
n
tee
krijg je me
ruimte
nkere kamer en is de
Doka staat voor do
leiding
ge
be
r
de
afgedrukt. On
waar foto’s worden
zijn
or
vo
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
se fotograaf die
van een Nederland
10+12+14 uur
ga jij zelf
rkt
we
ka
do
de
in
el
fotoboeken heel ve
in!
Mauritskade 24
ar
ma
a
Duik die MK24-dok
een afdruk maken.
Tram 1-7-19 (halte K. ’s-Gravesandestraat),
tram 14 (halte Alexanderplein),
metro 51-53-54 (halte Weesperplein)
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www.hetschip.nl

MUSEUM
HET SCHIP
Amsterdamse School van
binnen en van buiten

je op
Tijdens Kunstschooldag [en] ga
eum Het
Mus
rond
en
in
ontdekkingstocht
st
kun
de
r
ove
s
Schip. Je leert van alle
e
ams
terd
en architectuur van de Ams
r de
ove
en
School. Ook kom je veel te wet
sen
men
e
leefomstandigheden van de arm
een
en met
van honderd jaar geleden. Sam
19e eeuw
de
uit
je
krot
een
je
gids bezoek
t ook
en een woning uit 1921. En je krijg
rin je
waa
op
rksh
nwo
nog een korte teke
t van
itec
arch
te
ech
leert tekenen als een
de Amsterdamse School.

In de Spaarndammerbuurt
staat Het Schip, een van
de mooiste bouwwerken van Ned
erland. Het gelijknamige
Museum
Het Schip is erin gevestigd
. Kom je aanlopen, let dan
vooral
op de buitenmuren. Die zijn
versierd met in allerlei pat
ronen
gemetselde bakstenen en
dakpannen. Overal vind je
vreemde vormen, opvalle
nde ramen en deuren, inte
ressante hoekjes en bijzond
ere beeldhouwwerken. Er
valt van
alles te ontdekken. Eigenlij
k is het één groot kunstw
erk,
een ‘paleis’ voor de arbeid
er, dat architect Michel de
Klerk begin vorige eeuw
heeft ontworpen. In de stij
l van
de Amsterdamse School.
Dat is een stroming binnen
de
architectuur die ontstond
aan het begin van de 20e
eeuw.
Als reactie op de strenge
stijl waarin bijvoorbeeld
de
Beurs van Berlage is geb
ouwd. Je weet wel, dat kolo
ssale
gebouw op het Damrak. In
het museum is van alles
te
ontdekken over deze kun
st- en architectuurstrom
ing,
maar ook over het leven
van de mensen die ooit in
het
gebouw hebben gewoond.

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Oostzaanstraat 45
Bus 22-48 (halte Spaarndammerstraat),
bus 18-21 (halte Haarlemmerplein)
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Feest! in de stad
Sommige feesten vier je thuis, andere in de synagoge,
de moskee, of in de kerk. Hoe ziet zo’n gebedshuis
er vanbinnen uit? Wat hoor je, wat gebeurt er? En
wat doen de mensen er? De antwoorden op deze
en andere vragen ontdekken de leerlingen in dit
veelzijdige programma.
Kijk voor meer informatie op

opsolder.nl

www.opsolder.nl

MUSEUM ONS’
LIEVE HEER OP
SOLDER

Feest! in de stad

In Ons’ Lieve Heer Op Solder
kom je van alles
te weten over de feestdagen
die we in Nederland vieren, want elk kind vier
t feest, of je nou
wel of niet gelovig bent. Denk
aan Kerstmis,
het Suikerfeest en je verjaard
ag. Aan de
hand van al die verschillende
feesten steek je
van alles op over de bijbehoren
de religies en
gebedshuizen. Sommige fees
ten vier je thuis,
andere in de synagoge, de mos
kee, of de kerk.
Hoe ziet zo’n gebedshuis er van
binnen uit?
Wat hoor je, wat gebeurt er?
En wat doen de
mensen er? Met een speciale
kijkwijzer loop je
door onze eigen verscholen huis
kerk op zolder
en zo ontdek je een heleboel!
Bijvoorbeeld dat
al die religies eigenlijk best wel
op elkaar lijken.

enstad bevindt zich
Verstopt in de Amsterdamse binn
Lieve Heer op Solder.
een klein juweeltje: Museum Ons’
huis uit de
hten
grac
aard
bew
Een zeldzaam goed
en trappen bereik je
en
gang
lle
sma
Via
.
Eeuw
en
Goud
ens en bedstedes.
historisch ingerichte kamers, keuk
t, want op zolder
loop
Zorg dat je helemaal naar boven
: een echte
eum
mus
het
van
nt
vind je het hoogtepu
g in de tijd. Je
teru
kerk. In dit museum doe je een stap
openbare
rin
waa
tijd
De
.
Eeuw
en
waant je in de Goud
waren.
oden
verb
katholieke vieringen in Nederland
iële keroffic
in
cht
tere
r
mee
niet
en
Katholieken kond
eredienst
ntse
esta
prot
ken, die waren voortaan voor de
verboden,
wel
dan
ngen
vieri
de
n
ware
bestemd. Officieel
ch
typis
Een
an.
esta
oogluikend werden ze toch toeg
rland
Nede
r
waa
antie
toler
ze)
gieu
voorbeeld van (reli
) bekend om staat.
sinds Willem van Oranje (16e eeuw

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Oudezijds Voorburgwal 38
Tram 4-14-24 (halte Dam), metro 51-53-54
(halte Nieuwmarkt)
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WISTEN JULLIE DAT
DE STAD AMSTERDAM
IS GESTICHT DOOR
EEN HOND?
JA, JA EEN HOND...
DE HOND VAN OOST
Een muzikaal drama over het ontstaan van onze stad m.m.v.
de 4Tuoze Matroze, het Amsterdams Havenkoor,
Sean Hauser, Maya Shanty (Spangas)

w w w. 4 t u o z e m a t r o z e . n l

www.kromhoutmuseum.nl
www.stadsherstel.nl
www.4tuozematroze.nl

MUSEUM
‘T
KROMHOUT
STADSHERSTEL
4Tuoze Matroze speelt
De Hond van Oost

Geloof het of niet, maar Amsterd
am is gesticht
door een hond. Echt waar, door de
Hond van
Oost. Heus, dit is geen fabeltje, maa
r een
waargebeurd verhaal dat gaat over
liefde,
trouw, ketterij en opstand. Gebasee
rd op een
van de allereerste zegels van onze
stad. Op die
zegels staan twee mannen, een kogg
eschip en
een hond. Cees Koldijk, de muzikale
kapitein
van de 4Tuoze Matroze, heeft er
een komische
muziektheatervoorstelling over gem
aakt. Samen
met het Amsterdams Havenkoor
en zijn medebandleden, waaronder zijn dochters
!, brengt hij
dit grappige stuk tijdens Kunstsc
hooldag [en] op
de planken. Let goed op… het Hon
dje van Oost
zou best wel eens onder je stoel
kunnen liggen.

en is Museum ‘t Kromhout
Door de kromhoutmotor
oemd geworden. Wijd
ber
ijk
Kad
aan de Hoogte
e motoren die hier vanaf
verbreid bekend zijn dez
. In de Westkap en in
erd
uce
rod
1901 werden gep
n
ustriële rijksmonumente
de Oosthal, beide nu ind
7 werden de
196
In
d.
ouw
geb
zijn
w
die eind 19e eeu
s
indigd. Even dreigde alle
scheepsactiviteiten beë
de werf van
rd
we
5
197
in
ar
ma
n,
gesloopt te worde
n
Westkap is al weer jare
de ondergang gered. De
al die oude
r
daa
van
rf,
swe
eep
in gebruik als sch
sellucht. In de Oosthal
schepen en de zware die
tie van het Kromhoutlec
col
de
ligt een deel van
m
Stadsherstel Amsterda
museum. Vrijwilligers van
je er tijdens
als
gs
lan
n
eve
er
p
waken erover. Loo
er
t, de collectie is echt sup
Kunstschooldag[en] ben
bijzonder.

Donderdag 28 maart
10+12+14 uur
Kruithuisstraat 25
Tram 7 (halte Hoogte Kadijk), bus 22
(halte Kattenburgerstraat)
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www.museumvanloon.nl

MUSEUM VAN
LOON
n
Leven op stand in ee
grachtenpand

n
oldag [en] krijg je ee
Tijdens Kunstscho
men met
seum Van Loon. Sa
rondleiding door Mu
n. De gids
or de vele vertrekke
een gids loop je do
er haar
familie Van Loon. Ov
zal vertellen over de
komt uit
afkomst -de familie
geschiedenis, haar
teling-,
Ef
de
ij
kb
plaatsje vla
Loon op Zand, een
lt een
zu
Je
p.
gemeenscha
haar belang voor de
e
eeuw
19
de
e het was om in
idee krijgen van ho
lke
pand te leven, we
in zo’n groot grachten
sten
welke belangrijke ga
regels er golden en
rs Thora
en door de bewone
er werden ontvang
eens
van Loon. Kijk maar
en Willem Hendrik
t huis
he
in
l
era
ov
etten die
goed naar de portr
um
se
Mu
or
do
ingstocht
hangen. Op ontdekk
Van Loon!

In het hart van de Am
sterdamse grachteng
ordel ligt
Museum Van Loon. Een
schitterend woonhuis
, in 1672
ontworpen door archit
ect Adriaen Dortsman.
Willem
Hendrik van Loon kre
eg het pand in 1884 van
zijn
ouders als huwelijksc
adeau. Sindsdien is het
huis
in het bezit van familie
Van Loon. Een voorna
me
familie, met voorvader
Willem van Loon als me
deoprichter van de VOC en
andere familieleden die
burgermeester van Am
sterdam waren. Tot op
de dag
van vandaag wonen er
nazaten. Niet meer ben
eden,
maar op de bovenste
verdiepingen, de voorm
alige
personeelsvertrekken.
De rest van het huis is
nu
een museum. Je kunt
daar zien hoe rijke me
nsen
uit vervlogen tijden lee
fden. Nieuwsgierig naa
r hoe
deze lieden van stand
zich lieten vervoeren?
Loop
dan ook even via de 17 e
-eeuwse tuin naar het
koetshuis. Daar vind je
prachtige gerestaureer
de
antieke rijtuigjes.
Vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Keizersgracht 672
Tram 4 (halte Keizersgracht), metro 52
(halte Vijzelgracht)
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Museum Willet-Holthuysen
In dit grote huis aan de Herengracht woonde lang
geleden een deftige familie. Leerlingen kunnen
hier in de huid kruipen van de heer en mevrouw
des huizes en op pad gaan met de muizen Snor
en Snuit.
Kijk voor meer informatie op

willetholthuysen.nl

www.willetholthuysen.nl

MUSEUM WILLETHOLTHUYSEN
Rondje interactief

t in een
(Inter)actief op ontdekkingstoch
wat je tijdens
is
dat
d,
eeuwenoud grachtenpan
Museum
in
n
Kunstschooldag [en] gaat doe
de slag!
aan
Willet-Holthuysen. Lekker zelf
len, discusOpdrachtjes maken, vragen stel
enten en je
sies voeren met de museumdoc
, aanraken
klasgenoten, voorwerpen bekijken
en kans om
en zelfs besnuffelen. Een uitgelez
! Tijdens
iven
snu
te
op
de geur van vroeger
eum
Mus
in
je
el
Kunstschooldag [en] duik
zult
Je
tijd.
de
Willet-Holthuysen terug in
n die
ente
doc
verrast worden door de museum
e
wse
-eeu
19
het chique grachtenpand van de
n ander tot
gee
als
n
uyse
olth
et-H
familie Will
leven brengen.

Museum Willet-Holthuyse
n is een dubbel herenhuis.
Gebouwd in 1687, in de late
Amsterdamse Gouden
Eeuw. Voorname families
hebben hier gewoond, me
t
veel geld. Want alleen voo
r de allerrijksten was het
mogelijk om zo’n pand aan
één van de deftigste
grachten van de stad te
bewonen. Mensen als Abr
aham Willet en zijn rijke ech
tgenote Sandrina Louisa
Geertruyda Holthuysen. Zij
woonden hier tussen
1861 en 1895. Na het overlijd
en van Louisa kreeg de
gemeente Amsterdam het
huis, de kostbare inboedel en de omvangrijke kun
stcollectie in handen. In
1896, een jaar na haar doo
d, gingen de deuren van
het herenhuis alweer ope
n. Daarmee werd de laatste wens van mevrouw ing
ewilligd: het openstellen
van haar geliefde huis als
museum. Ruim honderd
jaar later is Museum WilletHolthuysen nog steeds
te bezichtigen. Ook tijdens
Kunstschooldag[en]!

Donderdag 28 maart
10+12+14 uur
Herengracht 605
Tram 4-14 (halte Rembrandtplein),
metro 51-53-54 (halte Waterlooplein)
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www.muziekschoolamsterdam.nl

MUZIEKSCHOOL
AMSTERDAM
CENTRUM/OOST
en beats

ds
Maak je eigen soun

nnen denken dat ze
hoptracks, je zou ku
Rappers en hun hip
t ze nauw samenken. Maar wist je da
ma
lf
ze
l
aa
lem
he
die
ne die de beats
ducer? Dat is dege
werken met een pro
er producer geen
geen rap, dus zond
maakt. Zonder beats
Jack $hirak en Span
van Chievva, Eska,
rapper! De sounds
rs
ce
du
pro
ndse
ar bekende Nederla
ker, om maar een pa
rs als Tabitha,
pe
rap
n
va
s
terug in hit
te noemen, hoor je
je googelt op hun
Flex en Lil Kleine. Als
Bokoesam, Ronnie
t nummer staan.
(prod. …) achter he
nummers zie je vaak
Esko). Nu weet je
- Ik Versta Je (prod.
Bijvoorbeeld Tabitha
grijk. Wil jij weten
zijn dus super belan
waarom! Producers
je eigen beats
ceerd wordt, hoe je
hoe muziek geprodu
iken? Dan zit je
gramma’s Dj’s gebru
maakt en welke pro
um/Oost, want
ool Amsterdam Centr
goed bij Muzieksch
enteren met
ag [en] ga je experim
tijdens Kunstschoold
ak je een eigen
van computers ma
muziek. Met behulp
et hoor je die
en sounds. Wie we
compositie van beats
n beroemde
n hiphoptrack van ee
later wel terug in ee
rapper…

In de Weesperbuurt ligt
Muziekschool
Centrum/Oost. Het is
gehuisvest in een
gemeentelijk monument
, een oud gebouw
uit 1862. Het ontwerp
is van architect
Bastiaan de Greef. In
de tweede helft van
de 19e eeuw was hij de
stadsarchitect
van Amsterdam. Ooit
zat in dit gebouw
de openbare armenscho
ol. De school
had maar één lokaal.
Toch zijn er tijden
geweest dat er wel 360
kinderen les
kregen. Hoe ze dat voo
r elkaar
kregen…?! Op een zek
er moment is er
wel een verdieping op
geplaatst, zodat
er wat meer ruimte wa
s. Bij de school
hoorden ook een gym
lokaal en een
onderwijzerswoning.
Toen de armenschool gesloten was,
werd het gebouw
een volksmuziekscho
ol. En nu zit er nog
steeds een muziekschoo
l in, een filiaal
van Muziekschool Am
sterdam. Daar
waar jij tijdens Kunsts
chooldag[en] je
eigen beats gaat maken
.
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Nieuwe Kerkstraat 122
Tram 14 (halte Artis), tram 7-19
(halte Weesperplein), metro 51-53-54
(halte Weesperplein)
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muziekschool
amsterdam noord

> kennismaken met muziek
> een instrument bespelen
> zang, koor, ballet & musical
> bands, orkesten & ensembles
bekijk ons programma en schrijf je in
via muziekschoolnoord.nl

m

www.muziekschoolnoord.nl
www.emmernemmer.nl

MUZIEKSCHOOL
AMSTERDAM
NOORD
Aan de slag met
emmerNemmer

Martin van der Honing en Ruu
d de Munck, twee
slagwerkers die helemaal losg
aan. Niet op een
gewoon drumstel…nee! Op pot
ten, pannen,
emmers en vaten. Maakt niet
uit hoe groot ze zijn,
hoe nieuw of vergaan, hoe moo
i of lelijk, uit ieder
potje weet emmerNemmer muz
iek te toveren.
Complete symfonieën produc
eert het duo. Om hun
strakke samenspel staan ze
bekend. Heb je de mannen ooit horen spelen, dan wee
t je wat synchroon
drummen inhoudt! In een opz
wepend tempo spelen
ze precies tegelijk precies het
zelfde ritme. Denk je
dat het bij alleen luisteren blijf
t? Dan ken je emmerNemmer nog niet. Het duo nee
mt genoeg emmers
en stokken mee om iedereen
aan het drummen te
krijgen. Ook tijdens Kunstschoo
ldag [en]!

d wordt les
Op Muziekschool Amsterdam Noor
iedereen
gegeven. Muziekles natuurlijk. Aan
oud
nu
je
Of
en.
spel
n)
(lere
die muziek wil
ren of
bent of jong, in Nederland bent gebo
t of klassieke
ergens anders, van hiphop houd
uit. Iedereen is
muziek, het maakt allemaal niet
iekliefhebbers
muz
e
klein
en
e
welkom, alle grot
n. Volg je
buite
uit Amsterdam-Noord en daar
en in de
less
je
volg
dan
,
MAN
bij
muzieklessen
niet welke stijl
stijl die bij jou past. Weet je nog
lievelingsdat is? Weet je nog niet wat jouw
s, country,
muziek is: klassiek, jazz, pop, blue
? Geen
ziek
ldmu
were
ce,
volksmuziek, tran
Misschien wel
probleem. Dat ontdek je vanzelf.
tijdens Kunstschooldag[en]!

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Alkmaarstraat 10
Bus 30-35 (halte De Egmondenstraat),
bus 34-38 (halte Th. Weeversweg), bus 37
(Beemsterstraat)
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Pop Amsterdam is dé plek om
in een band te gaan spelen.
Je krijgt elke week les op een
instrument en speelt vanaf de
eerste dag in je eigen band
onder leiding van een echte
bandcoach.

muziekschoolamsterdam.nl

www.muziekschoolamsterdam.nl

MUZIEKSCHOOL
AMSTERDAM
OSDORP
Pop Amsterdam

Zelf in een band spelen, maar nog nooit een
instrument in je handen gehouden? Dat kan bij Pop
Amsterdam. Bij deze workshop van de Muziekschool
Amsterdam ga je in een groepje aan de slag en speel
je binnen no time een nummer mee op drums, gitaar,
keyboard of bass. De smaak te pakken? Zoek een
Muziekschool Amsterdam bij jou in de buurt, krijg les
van een echt popmuzikant en start na Kunstschooldag[en] gewoon je eigen schoolband. Misschien
treed je met je band dan ook nog wel op in jullie
eindmusical…

Muziekschool Amsterdam
Osdorp zit net als
OBA Osdorp in Theater de
Meervaart. Dat
opvallende gebouw aan de
zuidoever van de
Sloterplas, opgetrokken
uit staal en zwarte
baksteen en met die gev
el van cilinders en
rechthoeken. Dat gebouw
staat er al sinds
1977. Maar het is niet meer
zoals het toen
was. Architectenbureau
Zaanen Spanjers
heeft het ontwerp van Pau
l van der Wal eind
jaren negentig volledig ver
bouwd. Het moest
helemaal anders. De archte
cten hadden een
gebouw voor ogen met een
combinatie van
functies. En zo werden in
de Meervaart niet
alleen het theater onderg
ebracht, maar ook
de bibliotheek en de muziek
school. Daar
waar jij tijdens Kunstscho
oldag[en] muziek
gaat maken.

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Osdorpplein 14
Tram 1 (halte Meer en Vaart), tram 17
(halte Ruimzicht)
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in Het
Concertgebouw

John Axelrod, dirigent

zo 23 juni, 14.15 u
Het Concertgebouw

Tickets en meer informatie op orkest.nl

www.orkest.nl

NEDPHO-KOEPEL

Rap, film en een
trompetterkorps…

Het Trompetterkorps der Koninklij
ke Marechaussee
onder leiding van kapitein Peter Klein
e Schaars en
André Accord… een militair orke
st en een rapper.
Zo’n combinatie zou je zelf niet zo
snel bedenken,
toch? Het Trompetterkorps is een
deeltijdorkest in
fanfarebezetting en bestaat uit rese
rvisten. Dat zijn
mensen die een gewone burgerba
an hebben, maar
soms worden opgeroepen om het
leger te helpen.
Deze reservisten zijn professionel
e, semiprofessionele en amateurmuzikanten. Ze hoev
en alleen maar
muziek te maken, militaire taken
hebben ze niet. Dat
doen ze bijvoorbeeld tijdens milit
aire plechtigheden
bij de Koninklijke Marechaussee
en bij defensie- en
staatsaangelegenheden. Maar ze
maken ook graag
muzikale uitstapjes. Zoals tijdens
Kunstschooldag [en].
Dan staat het korps er voor jullie.
Om samen met André
Accord, een bekende presentator
van radio en tv, een
spetterend programma neer te zett
en. Met rap, film,
spannende blaassolo’s en swingend
e muziek. Wedden
dat je niet op je stoel kunt blijven
zitten!

den in een woonIn Amsterdam-Oost, mid
rt, staat de impowijk in de Indische Buu
Een voormalige kerk
l.
epe
sante NedPhO-Ko
hitect Jan Stuyt.
gebouwd in 1925 door arc
naar Palestina
ht
toc
art
eva
Tijdens een bed
t de architectuur van
maakte Stuyt kennis me
s er zo van onder
wa
Hij
.
Byzantijnse kerken
men verwerkte in
de indruk dat hij de vor
Byzantijnse invloed
De
n.
rpe
zijn eigen ontwe
te twaalfzijdige
is terug te zien in de gro
s omhoog als je
een
ar
ma
vieringtoren. Kijk
ert. In 1992 dreigde de
de NedPhO-Koepel nad
n heette, gesloopt
toe
die
Majellakerk, zoals
een stokje voor
te worden. Maar daar is
er andere het Nederond
t
oon
gestoken. Nu bew
est (NedPhO) deze
lands Philharmonisch Ork
ouw orkestproof te
geb
het
bijzondere plek. Om
k
Stadsherstel NV de ker
maken, heeft eigenaar
iddels
inm
at
sta
pel
Koe
De
.
grondig verbouwd
akoestiek. Luister zelf
bekend om de geweldige
t!
ben
maar als je binnen

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Batjanstraat 3
Tram 3-14, bus 22-37-40
(halte Molukkenstraat/Insulindeweg),
bus 40-65 (halte Valentijnkade)
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Ontdek leven in het heelal
Nu in NEMO

HOOFDPARTNERS:

www.nemosciencemuseum.nl

NEMO SCIENCE
MUSEUM
s
NEMO voor nieuwsgierige aagje

ek je hoe wetenschap
In NEMO Science Museum ontd
en bijzonder maken. Een
en technologie alledaagse ding
sen. Dacht jij dat je niet
paradijs voor nieuwsgierige men
je na Kunstschooldag [en]
nieuwsgierig was? Nou, daar zal
de vijf verdiepingen
wel anders over denken. Als je
en workshops hebt
ies
vol experimenten, demonstrat
reen die spelenderwijs
bezocht, een walhalla voor iede
wil ontdekken. Zo kom
de wetten van de wetenschap
werkt en waarom een
je erachter hoe zwaartekracht
te weten komen hoe
trui knettert. Maar je kan er ook
n beïnvloedt: hoe bruggen
wetenschap ons dagelijks leve
gemaakt en bliksem
werken, water drinkbaar wordt
ns Kunstschooldag [en]
tijde
O
ontstaat. Een uurtje NEM
nieuwsgierigheid is
jouw
en het kan niet anders dan dat
eest en je honger
gew
O
gewekt. Want eenmaal in NEM
en!
naar kennis is nooit meer te still

NEMO Science Museum, dat
ken je vast
wel. Net als iedereen, Am
sterdammer of
niet. Alleen al vanwege dat
opvallende
kopergroene gebouw dat
boven de
IJtunnel uittorend, op 22
meter boven
het NAP. Het is ontworpen
door de
Italiaan Renzo Piano. Hij
maakte een
soort spiegelbeeld van het
verkeer dat
de tunnelbuis in raast. Zo
kreeg het
gebouw de vorm van een
schip dat uit
het water lijkt op te rijzen.
Dat past
natuurlijk perfect in het
Oosterdok,
met de Museumhaven en
het IJ. Vanaf
heel veel plekken in de sta
d is NEMO
te zien. En zelf biedt het
museum
vanaf het dak een grandi
oos uitzicht
over de hele stad.

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Oosterdok 2
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 2-13 (halte CS Tram Westzijde),
tram 14 (halte Mr. Visserplein), tram 24
(halte CS Tram Oostzijde), metro 51-52-53-54,
bus 22 (halte Kadijksplein), bus 48
(halte Piet Heinkade)
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Zin om creatief
aan de slag te
gaan?

KOM DAN NAAR NIEUW DAKOTA!
BEKIJK KUNST, ONTMOET KUNSTENAARS EN
MAAK JE EIGEN KUNSTWERK

Al enthousiast?

MELD JE AAN VOOR ONZE KUNSTCLUB TIJDENS
DE KUNSTSCHOOLDAG[EN]
OP 28 EN 29 MAART 2019
www.nieuwdakota.com/kunstclub

NIEUW DAKOTA: MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B |
AMSTERDAM | NIEUWDAKOTA.COM |

www.nieuwdakota.com

NIEUW
DAKOTA
Toekomstdromen verbeeld

In Nieuw Dakota ga je tijdens
Kunstschooldag [en] creatief aan de slag.
Je maakt een
eigen kunstwerk tijdens de spe
ciale kunstworkshop. Maar pas nadat je
de tentoonstelling hebt bezocht en kennis heb
t gemaakt
met de kunstenaars. Er zijn vide
o’s te zien,
tekeningen, beeldhouwwerke
n, schilderijen
en er is kunst die onzichtbaa
r is! Die bestaat
enkel en alleen uit geluid, die
hoor je alleen
maar. Heb je op een bepaald
moment genoeg
inspiratie opgedaan, dan ga je
lekker zelf aan
de slag. Je mag tekenen, klei
en, foto’s maken,
geluid opnemen of zelf een obje
ct bouwen.
Laat je fantasie de vrije loop
in Nieuw Dakota!

epswerven van
Ooit bevonden zich hier de sche
er verricht. Het
werd
id
Amsterdam. Noeste arbe
rklonk er dagelijks.
wee
al
meta
op
al
meta
geluid van
t naar andere
laats
verp
Maar de scheepsbouw is
zaam maar
lang
de
nder
vera
plek
de
En
streken.
tenaars
kuns
r
waa
ed
zeker in een spannend gebi
Op dit
.
aken
uitm
st
dien
de
ijfjes
bedr
en hippe
terdam-Noord bruist
voormalige NDSM-terrein in Ams
Een ware undereit.
tivit
crea
en
gie
ener
het nu van
er elke hoek op
acht
tuur
groundzone waar het avon
n] maar eens
ag[e
oold
tsch
Kuns
ns
tijde
Ga
je wacht.
truimte voor
kuns
een
is
Dat
kijken bij Nieuw Dakota.
pelig en heel
drem
laag
er
Lekk
t.
kuns
gse
hedendaa
k even binnen.
toegankelijk, je wandelt er makkelij
tje te maken
praa
een
Om
n.
kijke
te
t
kuns
Om naar
tentoonstelling
een
die
nd
met de curator. Dat is iema
is te maken
kenn
om
zelfs
n
chie
miss
En
elt.
samenst
twerk. Hoe
kuns
erde
pose
met de maker van het geëx
cool is dat!

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Ms. van Riemsdijkweg 41 -B
Bus 35-37 (halte Atatürk), Pont NDSM
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Luca Giordano, De aartsengel Michaël (detail), ca. 1663 © Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, eigendom van de Kaiser-Friedrich-Museums-Verein Foto Christoph Schmidt

Founder

Sponsors

In samenwerking met

Ontwerp UNA designers

16 feb | 7 apr 2019
De Nieuwe Kerk
Amsterdam

Aartsengel Michaël
1 kunstwerk

Het spektakelstuk
uit Berlijn

www.nieuwekerk.nl

DE NIEUWE KERK
AMSTERDAM

Nieuwe Kerk
Meesterwerk in De
r je alles

iding en lee
rk krijg je een rondle
In de De Nieuwe Ke
ht gaat langs de
toc
van de kerk. De
over de geschiedenis
algraf van zeeheld
loodramen, het pra
bijzondere glas-inwaarop nog vaak
het prachtige orgel
Michiel de Ruyter én
waarom de kerk
dertussen ontdek je
wordt gespeeld. On
t de kerk vroeger
rdt genoemd en da
de ’nieuwe’ kerk wo
t nog steeds. Zo
gsplek was. Dat is he
een echte ontmoetin
naar De Nieuwe
el kunstliefhebbers
komen ieder jaar ve
te zien, een
om het Meesterwerk
Kerk. Bijvoorbeeld
erk. Dat werk
slechts één kunstw
tentoonstelling van
nooit wordt
na
bij
etsbaar dat het
is zo bijzonder en kw
] hangt Mees[en
ag
s Kunstschoold
en
tijd
ar
Ma
.
nd
lee
uitge
g jij het te zien:
uwe Kerk en dus krij
terwerk 2019 in De Nie
hoog schilderij van
3), een twee meter
Sint Michaël (ca 163
Afgebeeld is
aar Luca Giordano.
de Italiaanse kunsten
Michaël de duivel
arin de aartsengel
het Bijbelverhaal wa
t er behoorlijk
len verslaat. Het zie
en de gevallen enge
engelen maar
de gezichten van de
gruwelijk uit. Bekijk
eens goed!

De Nieuwe Kerk, al rui
m zeshonderd jaar
oud, staat naast het Kon
inklijk Paleis
op de Dam. De band me
t het koninklijk
huis is super sterk. Bea
trix, nu prinses,
maar tot zes jaar gelede
n koningin
werd er in 1980 ingehu
ldigd. Haar zoon,
Willem-Alexander, in
2013. En in 2002
trouwden Koning Willem
-Alexander
en Koningin Maxima daa
r. De Nieuwe
Kerk is dus meer dan
een kerk. Het is
een multifunctioneel
gebouw, vanaf
het allereerste begin.
Want behalve
kerkdiensten werden
er mensen
begraven, concerten
georganiseerd,
prijsuitreikingen en zel
fs beursactiviteiten. Nu zijn er vaa
k bijzondere
tentoonstellingen ove
r kunst, landen
en wereldreligies.

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Dam
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 2-4-11-12-13-14-17-24 (halte Dam)
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NOORDJE
Kunst en Taal op school
en in de wijk.

NOORDJE

Zamenhofstraat 14b
1022 AC Amsterdam
info@noordje.nl
www.noordje.nl

www.noordje.nl

NOORDJE
Bericht uit Amsterdam

kunstige taal…talige kunst…

Berichten uit Amsterdam is een groe
iende kunstinstallatie met ansichtkaarten ontw
orpen en gemaakt
door kinderen. Op de kaarten staa
t een handgeschreven boodschap aan een zelfgekoz
en ontvanger. Wie
die ontvanger is? Dat kan je oma
zijn, een vriendje, een
favoriete vlogger, een bekende zang
er of acteur, de
burgemeester, of misschien wel
president Trump… De
ansichtkaarten krijgen een plekje
in een kaartenmolen.
Tijdens Kunstschooldag [en] word
t de molen gevuld
met door jou en jouw klasgenoten
zelf ontworpen en
gemaakte kaarten. De kunstinstalla
tie blijft bij Noordje
staan, zodat die voortdurend aang
evuld kan worden
met nog meer mooie en bijzonder
e boodschappen.
Leuk voor de bezoekers van Noo
rdje, want die mogen
ze allemaal lezen en bewonderen
. De makers en natuurlijk ook de ontvangers kunnen de
kaarten terugzien en
liken op Instagram.

oude brandNoordjes Kazerne Z is een
derd jaar
hon
r
jaa
dit
die
weerkazerne
de Vogelbuurt
in
at
bestaat. Het gebouw sta
erne Z
Kaz
je
Kom
d.
oor
m-N
in Amsterda
tore.
Z-s
de
in
n
binnen, dan sta je metee
nten en
Age
e
eim
Geh
r
voo
kel
Dat is een win
al zo dat
ma
een
nu
is
Speurneuzen. Want het
t worden.
kun
Z
nt
Age
eim
Geh
je in Noordje
en om je huiswerk
Maar je kunt er ook kom
maand samen
per
r
kee
één
te maken, om
ms
rda museum te
met Noordje een Amste
s te leren over kunst
alle
van
om
bezoeken en
en kunstenaars,
lop
en creatief schrijven. Er
d die je tot grote
ron
rs
lige
wil
vrij
schrijvers en
!
daden kunnen inspireren

Donderdag 28 maart en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Zamenhofstraat 14B
Bus 34-35 (halte Johan van Hasseltweg),
bus 38 (halte Merelstraat)
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www.oba.nl
www.dubbelbloed.eu
www.graziellahunsel.com

OBA JAVAPLEIN
Hoe DuBBelbloed ben JIJ?

Twee vrouwen en hun verhaal.
Etchica Voorn die
Dubbelbloed schreef, het boe
k waarmee ze de Opzij
Literatuurprijs 2018 won. Gra
ziëlla Hunsel Rivero, The
First Lady of Jazz uit Amster
dam Zuidoost, die deelnam
aan The Voice en zong in The
Passion 2018. Zij nemen
je mee in hun verhaal. Het verh
aal van het kind dat in
Nederland opgroeit met oud
ers die twee totaal verschillende culturele achtergron
den hebben. Het bloed
van beide ouders stroomt doo
r het kind. Dubbel bloed.
Dubbelbloed. Wat betekent dub
belbloed? Wanneer voel
je je dubbelbloed? Hoe reageer
t de omgeving op jou als
dubbelbloed? Etchica en Gra
ziëlla geven een inkijkje in
hun leven. Met muziek, voordra
cht en spel. Met humor,
een lach en een traan. Ze dag
en je uit. Hoe DuBBELbloed
ben JIJ? Een voorstelling die
je bijblijft. Tot lang na
Kunstschooldag [en]... Hoe DuB
Belbloed ben IK?...
De pijn is scherp en snijdend als
mijn oudere Surinaamse nich
t zonder
enige aanleiding haar naaldhak
in mijn rug plant. “Je moet niet
denken
dat je beter bent omdat je wit
bent.” Ze had haar punt gemaakt
. Ik ben
tien jaar en begrijp er niets van.
Maar het doet zeer. We waren
net nog
zusterlijk op het bed van mijn
vader aan het springen.
Uit: Dubbelbloed

In 2011 verscheen aan het Javaplein
een nieuwe locatie van de openbare
vol lof.
bibliotheek. Meteen was iedereen
r van het
Zo’n mooi gebouw! De ontwerpe
itecgebouw, Stefanova van het arch
won
tenbureau Stefanova Architecten,
ste
Mooi
prijs
de
zelfs
erp
ontw
met haar
journalist
bibliotheek van Amsterdam. Een
‘OBA
van Het Parool begreep dat wel:
vanaf 24
Indische Buurt, pas officieel open
eld als
emp
best
al
nu
r
maa
,
2011
september
am. Het
mooiste bibliotheek van Amsterd
kunst
is een eldorado, met hoge plafonds,
we
Nieu
r.
vloe
de
aan de muur en parket op
hanboek
de
in
als
net
n,
ligge
n
aanwinste
e houten
del, horizontaal uitgestald. Lang
en
bied
n
acte
cont
stop
met
werktafels
.’ Kijk maar
uitzicht op het drukke Javaplein
tschooleen goed rond als je tijdens Kuns
Is het echt
dag[en] OBA Javaplein bezoekt.
terdam?
de mooiste bibliotheek van Ams

Donderdag 28 maart
10+12+14 uur
Javaplein 2
Tram 14, bus 22 (halte Javaplein)
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www.oba.nl
www.liveyourstory.nl

OBA
OOSTERDOK
FORUMZAAL
Homonologen

len, nu
op middelbare scho
Sinds 2005 te zien
nstKu
s
en
tijd
r,
-groepe
speciaal voor jou, 8e
ntrale
Ce
de
n
va
Forumzaal
schooldag [en] in de
homoer
ov
g
lin
. Een voorstel
OBA, Homonologen
rde
eu
eb
slokaal. Waarg
seksualiteit in het kla
Verhalen,
door zes jongeren.
verhalen gespeeld
ar vooral
, soms grappig, ma
die soms pijnlijk, zijn
: hetero,
ei soorten mensen
realistisch, van allerl
eder,
scholier, vader, mo
bi, homo, stoer, lief,
ppige
gra
n
Ee
r.
je, mento
broer, zus, buurmeis
. Je
erp
rw
de
n serieus on
voorstelling over ee
t
he
n
aa
n gemaakt én
wordt aan het lache
denken gezet!

De Centrale OBA op het
Oosterdokseiland, sin
ds
7-7-07 geopend, is de
grootste bibliotheek van
Nederland. Wel 1.500.0
00 boeken, tijdschrift
en,
cd’s, dvd’s, games en
blu-rays zijn er. En me
er
dan 1.000 zitplaatsen
en 490 internetcomput
ers.
Het is het meest duurza
me publiektoegankelijke
gebouw van Amsterda
m. Daarom heeft archit
ect
Jo Coenen een prijs gew
onnen. Let maar eens
op de gebruikte ‘verni
euwbare’ materialen
en de
zonnepanelen op het
dak. De zevende etage
met
het spectaculaire uitzic
ht is een hoogtepunt.
Nu moet jij tijdens Kun
stschooldag[en] in de
Forumzaal zijn, net een
verdieping lager. Maar
misschien krijg je voo
r of na de voorstelling
toch even de kans om
er een kijkje te nemen.
Zo niet, dan kom je toc
h gewoon een keertje
terug!

Vrijdag 29 maart
10+12 uur
OBA Forumzaal
OBA Oosterdok | 6e etage
Oosterdokskade 143
Lopen vanaf Centraal Station
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AMSTE RDAM URBAN DANCE COMPANY
PRESE NTE E RT

6 NIEUWE E INDEX AME NPRODUCTIES
3 AVONDE N DANS | 2 DANSVOORSTE LLINGE N PE R AVOND

OBA THEATER

Oosterdokskade 143
1011 DL Amsterdam
OBA Theater is op de bovenste verdieping
van de Centrale Openbare Bibliotheek
(vlakbij Centraal Station)

AANVANG 20.00 UUR
TICKETS 10 EURO
RESERVEREN:
reserveren@stichtingjam.nl

WWW.AMSTERDAMURBANDANCE.NL

Amsterdam Urban Dance Company is
een structurele samenwerking tussen
Stichting JAM, PACT+ DANS van het
ROC van Amsterdam en verschillende
jonge dansmakers.

MA ANDAG 15 APRIL

GEMOLKEN MENS

UNWRITTEN

‘Waar gaat mijn liefde heen
als ik het niet meer heb, wie
drinkt mijn melk nadat ik
gemolken ben?’

Zes mensen in één huis. Hun doel is
één, het pad is anders. Ze worden
begeleid door de tarotkaarten. Die
geven informatie over het pad dat
gaat komen. Gaan ze die geloven en
gebruiken? Of pakken ze het anders
aan?

Dansers:
Mayte Kentin
Mon Phulita Ninkasem
Priscilla Dos Santos Antonio
Binh Thien Nguyen
Zeen Dahbour

WOENSDAG 17 APRIL

INDIVIDUALS
Ondanks grote, persoonlijke
verschillen toch één. Met
behoud van de eigen,
individuele kwaliteiten. Een
persoonlijk dagboek waarin
verschillende levenslijnen,
middels dans en beeld, met
elkaar worden verbonden.

MISFIT
Dansers:
Demelsa van der Zwaan
Mika van ’t Slot
Shanti Monkou
Alison Wilson-Sey
Mila Kok

VRIJDAG 19 APRIL

It’s okay to be a misfit
Mensen die anders zijn, zich anders
voelen, zijn nodig. Door hen ontstaat
er creativiteit en diversiteit. Maar…
niet passen in een groep, altijd het
buitenbeentje zijn je anders voelen
dan anderen, niet geaccepteerd
worden… Hoe ga je daarmee om?
Keihard onderuit gaan en weer
opstaan? Je aanpassen? Of er schijt
aan hebben en gewoon jezelf blijven.

Dansers:
Joanne Rommy
Romy van Veen
Naomi Spa
Jordan Stulp
Melanie
Timmermans

THE VOW

6TH SENSE
The seven deadly sins, op de
proef gesteld worden door
het universum. Gebruik je je
zesde zintuig? Of negeer je
die en geef je toe? Hoe weet
je dat je fout zit?

Dansers:
Shanice Blijd
Quincy Otgaar
Melany Plug
Kiki de Groot
Nathalie Berg
Shana Groot

Dansers:
Aliyah Kolf
Otmar Martina
Cícesirhe Sedney
Melina Themas
Jasmine Lucker
Luna Verkooijen

Een miniproductie over persoonlijke
beloftes: wij hebben onszelf beloofd
om onze struggle niet te onderdrukken, maar om ze te overwinnen.
Iedereen heeft zo zijn eigen obstakels.
Wij stellen ons zelf open voor onze
struggles. Door ons open te stellen,
gaan we de strijd aan.

Dansers:
Charsy Sousa Andrade
Emmelot Zuidmeer
Jay Lattig
Lisa Huijsman
Romy Hoogland

www.oba.nl
www.facebook.com/
LAstylesdancecompany
www.instagram.com/
lastyles_dancecompany

OBA
OOSTERDOK
THEATER

L.A styles dance Company

Artz of Dance

Een dansgroep uit Parijs! Tijdens
Kunstschooldag [en] treedt die spec
iaal
voor jou en jouw klasgenoten op.
Met hun
‘an allround dance production’ bren
gt het
gezelschap het leven van alledag
in beeld.
Negen verschillende dansers, nege
n
verschillende levens. Iedere dans
er heeft
zijn eigen achtergrond, zijn eigen
verhaal,
zijn eigen stijl, zijn eigen gedachte
s. Al
dan niet gedeeld met anderen. Over
het
liefdesleven van een hiphopper, de
vertrouwensrelatie tussen twee hede
ndaagse
dansers, tussen de negen verschill
ende
persoonlijkheden, over de hechte
band
tussen de o zo verschillende dans
familieleden. Hoe reageren al die indiv
iduele
dansers op elkaar? ‘It is okay to be
different,
and it is possible to combine two or
more
opposites together and make art
out of it!’
Zoveel dansers, zoveel dansstijle
n…

otste
Oosterdokseiland, de gro
De Centrale OBA op het
de
r
Maa
.
-07
7-7
op
d
geopen
bieb van Nederland, is
, al 100
en bestaan al veel langer
Amsterdamse bibliothek
eerste
de
van
g
nin
ope
De
en lang!
jaar! Feest dus, 100 dag
ar die
wa
k
ple
ri 1919. Niet op de
‘Centrale’ was op 8 februa
de
op
ar
ma
s,
nik
aal
em
n nog hel
nu staat, daar stond toe
en
al
sza
Lee
barstte de ‘Openbare
Keizersgracht. Al gauw
wijken,
de
in
len
filia
en
am
kw
gen. Er
Bibliotheek’ uit haar voe
in 1977
werd verspreid. Maar pas
zodat de druk een beetje
587.
cht
gra
sen
Prin
r
naa
worden,
kon er opnieuw verhuisd
ken,
boe
de
van
het enorme gewicht
Bang als men was voor
ard.
zwa
ver
nd
rpa
too
kan
voormalige
iode
zijn de vloeren van het
per
die
In
k.
jaar op dezelfde ple
De ‘Centrale’ bleef dertig
ar
ma
en
Alle
k.
hee
liot
bib
van de
veranderde het karakter
meer, naar
meer genoeg. Men wilde
boeken lenen was niet
aterzaal
the
een
ja,
r
Maa
oorbeeld.
voorstellingen kijken bijv
Jo Coenen
ct
hite
cht niet. Dus werd arc
was er op de Prinsengra
het
Aan
.
ten
zet
te
r
nee
gebouw
gevraagd een heel nieuw
veel mogelijkheden
l
hee
,
gen
pin
die
ver
l
Oosterdok, met heel vee
nder de theasoorten ruimtes, waaro
en heel veel verschillende
supervette
een
en]
ens Kunstschooldag[
terzaal. En daar ga jij tijd
dansvoorstelling zien!
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
OBA Oosterdok | 7e etage
Oosterdokskade 143
Lopen vanaf Centraal Station
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OOSTERKERK
kleine wittenburgerstraat 1

A’DAM

www.oosterkerk-amsterdam.nl

Elke maand organiseert de Stichting Oosterkerk minstens drie
gratis toegankelijke concerten.
De Oosterkerk is te huur voor bijeenkomsten, concerten,
lezingen, exposities en is een officiële trouwlocatie.

www.oosterkerk-amsterdam.nl

OOSTERKERK
Van je sokken geblazen

De beheerder van de kerk let altijd
heel goed
op, maar nu is het een zwerver toch
gelukt
binnen te dringen! Vindt het orge
l dat wel
goed? En trekt de zwerver zich daar
iets van
aan? Wie komt er in dit muzikale
toneelstuk
met organist Henk Verhoef en acte
ur Martin
van Tulder als winnaar uit de strij
d?

d in 1671. In de Gouden
De Oosterkerk is gebouw
de
super welvarend was en
Eeuw, toen Amsterdam
de
van
en
centrum vormd
Oostelijke Eilanden het
n
en zeehandel. VOC-werve
uw
sbo
eep
sch
se
um
Mok
op
k,
ker
de
de buurt van
en -pakhuizen vind je in
ig (werf van de Admiral
bur
ten
Kat
en
g
bur
ten
Oos
hervormde
de
nd
sto
n
ede
gel
r
jaa
teit). Zo’n vijftig
pt
. Het gebouw zou gesloo
Oosterkerk op instorten
en in opstand.
am
kw
s
ner
ewo
rtb
buu
worden. Maar de
m
de Gemeente Amsterda
En met resultaat! Want
gulden, met
één
s
cht
sle
r
voo
4
197
kocht de kerk in
ngen.
ische staat terug te bre
de belofte het in histor
zult
je
ls
zoa
je wel zien. Net
En dat is gelukt! Dat zul
en
zat
g
Lan
is.
er
me
k
ker
geen
ontdekken dat de kerk
ds
sin
ar
ma
en,
sociale instelling
er maatschappelijke en
d.
eer
nis
rga
geo
n
eite
ivit
act
2012 worden er culturele
econcerten, en nu, tijdens
Bijvoorbeeld gratis koffi
je sokken geblazen.
Kunstschooldag[en], Van

Donderdag 28 maart
10+12+14 uur
Kleine Wittenburgerstraat 1
Tram 7 (halte Hoogte Kadijk), bus 22
(halte Kattenburgerstraat)
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www.oranjekerkamsterdam.nl
www.4tuozematroze.nl

ORANJEKERK

4Tuoze Matroze speelt
De Hond van Oost

Geloof het of niet, maar Amster
dam
is gesticht door een hond. Ech
t waar,
door de Hond van Oost. Heus,
dit is
geen fabeltje, maar een waarge
beurd
verhaal dat gaat over liefde, trou
w,
ketterij en opstand. Gebaseerd
op een
van de allereerste zegels van
onze
stad. Op die zegels staan twe
e mannen,
een koggeschip en een hond.
Cees
Koldijk, de muzikale kapitein
van de
4Tuoze Matroze, heeft er een
komische
muziektheatervoorstelling ove
r gemaakt.
Samen met het Amsterdams
Havenkoor
en zijn medebandleden, waaron
der zijn
dochters!, brengt hij dit grap
pige stuk
tijdens Kunstschooldag [en] op
de planken.
Let goed op… het Hondje van
Oost zou
best wel eens ergens in een hoe
kje kunnen
liggen.

kerkgebouw vlakbij het
De Oranjekerk is een protestants
-1903 is ontworpen door
Sarphatipark. Dit gebouw uit 1902
es sr., de vaste architect
Meyj
us
hum
Christiaan Bernard Post
terdam. De gotische westvan de Hervormde Gemeente Ams
wel, die grote kerk aan de
t
wee
je
,
Kerk
gevel van de Nieuwe
jaren negentig stond de kerk
Dam, is ook van zijn hand. Begin
en. Maar de buurt kwam
word
te
oopt
op de nominatie om gesl
de kerk bleef behouden. De
in opstand. En met succes, want
de binnenkant verbouwd.
en
d
reer
stau
buitenkant werd gere
meer over. Er zijn nu kleiVan de grote oude kerkzaal is niets
tje en een grote foyer.
zaal
kerk
een
er
nere ruimtes waarond
kunst. Let bij aankomst maar
Buiten en binnen de kerk is veel
ziet als een computerchip.
eruit
dat
eens op het metalen hek
staat zijn ontwerp symbool
Volgens kunstenaar Ruudt Peters
t gecommuniceerd.
word
tijd
deze
voor de wijze waarop in
kijken. Misschien zijn ze er
te
n
bove
naar
even
niet
ook
Vergeet
de kerktoren gebruiken als
al, de gierzwaluwen die sinds 2000
nog een beetje vroeg in het
rustplek en broedplaats. Al is het
ermaanden. Tegen die tijd
zom
de
in
pas
jaar. Meestal zijn ze er
g.
kom je toch gewoon nog eens teru
Vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Tweede van der Helststraat 1-3
hoek Van der Helststraat/Van Ostadestraat
Tram 4 (halte Ceintuurbaan), metro 52
(halte De Pijp)
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oude kerk

car if
& mi ler
he
i st um n
of
r uble
dre ms
tot 29 Apr 2019
oudekerk.nl

www.oudekerk.nl

OUDE KERK
GELUIDSKUNST

ent een heel
In de Oude Kerk staat op dit mom
idsinstallatie!
bijzonder kunstwerk, een gelu
ms is gemaakt
The Instrument of Troubled Drea
Janet Cardiff en
door de Canadese kunstenaars
eroemde koppel
George Bures Miller. Het wereldb
deze nieuwe
Kerk
e
heeft speciaal voor de Oud
gen overal
han
installatie gemaakt. In de kerk
met een
zijn
en
geluidsboxen. Die zijn verbond
aan te raken,
apparaat, de mellotron. Door het
oekers van de
wordt het geluid beïnvloed. Bez
. Dé kans om
kerk mogen dat doen. Jij dus ook
geven! Luister je
een indrukwekkend concert te
andere bezoeliever naar de composities van
ieder geval vast
in
t
staa
kers? Kan ook hoor. Het
meer over de
[en]
dat je tijdens Kunstschooldag
ent ontdekt.
rum
geluiden van dit wonderlijke inst
s
alle waar. Wat
Als je goed luistert, neem je van
maak jij? Ervaar
hoor je allemaal? Welk verhaal
geluid op een
je de monumentale kerk door het
andere manier?

Midden in het historische
hart van Amsterdam, op
de Wallen, staat het oudste
gebouw van de stad, de
Oude Kerk. Eeuwen geleden
door vissers gesticht,
toen het IJ nog helemaal
tot aan het Oudekerksplei
n
stroomde. In die tijd was
de kerk slechts een
houten kapelletje waar de
vissers baden voor
een behouden thuiskomst
. Door de eeuwen heen
groeide het kapelletje uit
tot een enorme kerk. Het
is er allesbehalve saai. Naa
st talloze graven, grote
glas-in-lood ramen en bes
childerde plafonds,
vind je er ook kunst van
nu. De Oude Kerk is
namelijk een van de groots
te opdrachtgevers
aan hedendaagse kunste
naars. Elke installatie
die je in de kerk ziet, is spe
ciaal voor de Oude
Kerk gemaakt. Hedendaag
se kunstenaars laten
zich hiervoor inspireren
door de geschiedenis,
architectuur en omgeving
van de kerk. Erfgoed,
hedendaagse kunst en mu
ziek gaan in de Oude
Kerk hand in hand.

Donderdag 28 maart
10+12 uur
Oudekerksplein 23
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 2-12-13-14-17 (halte Nieuwezijds
Kolk), tram 24 (halte Dam), metro 51-53-54
(halte Nieuwmarkt), bus 22 (halte Prins
Hendrikkade/CS)
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www.outsiderartmuseum.nl

OUTSIDER ART
MUSEUM
Kijk anders naar kunst

Tijdens Kunstschooldag [en]
krijg je in het
Outsider Art Museum een ron
dleiding. Geen
gewone, maar volgens het prin
cipe van Visual
Thinking Strategy. Dat is een
speciale, uit New
York overgewaaide interactieve
methode, om
je op een andere manier naa
r kunst te laten
kijken. Waarbij het gaat om wat
jíj ziet en niet
wat de kunstenaar heeft bed
oeld. Samen met je
klasgenoten krijg je tijdens de
VTS-rondleiding
kunst te zien die is gemaakt
door mensen met
een bijzondere achtergrond.
Door die achtergrond
vallen ze buiten het gewone kun
stcircuit. In het
Outsider Art Museum krijgen
ze alle ruimte om hun
eigen circuit te creëren. En hun
kunst tentoon te
stellen. Eens zien wat jij in die
kunst ziet. Alles is
mogelijk. Laat je maar gaan in
de wilde achtbaan
van de makers. Een rondje VTS
in het OAM en je
kijkt na Kunstschooldag [en] ech
t met andere ogen
naar kunst.

rdeel van de
Het Outsider Art Museum is onde
in een
het
t
vind
Hermitage Amsterdam. Je
de
aan
en
rkom
onde
Het
tuin.
de
gebouw in
is voor oude
Amstel was eeuwenlang een tehu
Diaconie Oude
mensen. Al in de 17e eeuw is het
een rijke koopzij
Dank
Vrouwen Huys opgericht.
laten aan de
nage
t
heef
ogen
verm
man die zijn
nis kon dit
erfe
zijn
Amsterdamse Diaconie. Met
l gebouwd
geve
nge
stre
de
met
plex
enorme com
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worden. Vanaf 1817 mochten
. Toen
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werd
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het
s
kreeg Het Amstelhof, zoal
Het werd een
genoemd, een andere bestemming.
ten. De eerste
kuns
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ware schatkamer voor scho
am. Later,
terd
Ams
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Herm
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voor
n
jaren allee
ook
d,
ouw
verb
in 2016 toen de zijvleugel was
voor
eum
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Dit
um.
Muse
Art
ider
voor het Outs
e
nder
bijzo
een
met
hedendaagse kunstenaars
, dat
nden
gevo
k
ngrij
bela
zo
werd
achtergrond
end.
Koningin Maxima het heeft geop
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Amstel 51
Tram 14, metro 51-53-54
(halte Waterlooplein)
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ALTIJD AL GEDROOMD
OM OP TE TREDEN OP EEN
GROOT PODIUM ?!
THE ROAD TO PARADISO
EDITIE 2 MAAKT DIT MOGELIJK!
NA HET SUCCES VAN DE EERSTE EDITIE VAN THE ROAD TO PARADISO GAAN BOA / ASLAN
MUZIEKCENTRUM EN PARADISO EDITIE TWEE ORGANISEREN!! HET PROJECT `THE ROAD
TO PARADISO´ BIEDT IN 2019 NIEUWE KANSEN VOOR SCHOOLBANDS.
BEN JIJ EEN LEERLING EN/OF DOCENT VAN EEN VO-SCHOOL? ZIT JE IN DE SCHOOLBAND( OF
GA JE ER ÉÉN OPRICHTEN)? PAK DAN DEZE KANS! EN WIE WEET STA JE 6 JULI 2019 OP HET
GROTE PODIUM VAN PARADISO!
OPGEVEN KAN VIA PARADISO@BOA-AMSTERDAM.NL
VOOR MEER INFORMATIE CHECK WWW.BOA-AMSTERDAM.NL

www.paradiso.nl

PARADISO
Tabitha

ha. Zij zong
nt, dan ken je Tabit
Als je Is Dit Over ke
ha werkte
t Ronnie Flex. Tabit
deze hit samen me
ziek, onder
derland aan haar mu
lange tijd buiten Ne
maakte ze
les en London. Daar
andere in Los Ange
ontwikkewriter een enorme
als zangeres en song
tekende ze
terug in Nederland
ling door. Eenmaal
otch. In
pn
To
l
nde muzieklabe
in 2017 bij het beke
nden
vo
Ge
zij haar debuut EP
april 2018 releasde
ljoen
mi
12
n
ze EP, die meer da
in verdwalen. Op de
en
staan samenwerking
keer gestreamed is,
langs
wson en Josylvio. On
met Murda, Jayh Ja
samen
Hij is Van Mij. Deze is
verscheen de track
Kross
productietrio Kriss
met Maan, Bizzy en
ha’s allerbit
Ta
n.
nd is gekome
Amsterdam tot sta
nen zes
bin
s
wa
n in Paradiso
eerste solo optrede
al die
or
vo
lig
t vond ze zo zie
uur uitverkocht. Da
ncert
co
n
dat ze snel nog ee
fans zonder kaartje,
Nu
i.
dat is pas op 31 me
heeft geboekt. Maar
]-concert
Kunstschooldag [en
eerst het speciale
!.
waar jij bij mag zijn

Paradiso is gevestigd
in het voormalige ver
enigingsgebouw van het
kerkgenootschap De Vrij
e
Gemeente. Het stamt
uit 1879 en is ontworpe
n
door architect G.B. Sal
m. Bijna honderd jaar
lang
was het een gebedsrui
mte waar kerkdiensten
plaatsvonden. Maar in
oktober 1967 werd de
kerk gekraakt door een
groep hippies. Zij waren
op zoek naar een eigen
club. Hun kraakactie
was succesvol, want
op 30 maart 1968 werd
Cosmisch Ontspannings
centrum Paradiso
geopend. Vanaf de alle
reerste dag wisten
muzikanten én muzie
kliefhebbers vanuit de
hele wereld Paradiso
te vinden. En dat is noo
it
meer veranderd, want
de aantrekkingskracht
van de poptempel op
nationale én internati
onale muzikanten is tot
op de dag van vandaa
g
enorm. Net zoals op het
publiek dat vanuit de
hele wereld onafgebro
ken blijft toestromen.
Bof jij even dat je tijd
ens Kunstschooldag[en]
naar Paradiso gaat!
Donderdag 28 maart
10+12 uur
Weteringschans 6-8
Tram 1-7-12-19 (halte Leidseplein),
metro 52 (halte Vijzelgracht)
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www.pathe.nl/bioscoop/arena
www.jtszo.nl

PATHE
ARENA
JTSZO

Acteren kun je leren!

te filmtheaPathé Arena, het groots
multieen
is
nd,
erla
ter van Ned
super grote
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in verfilm
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hetzelfde
om heel veel mensen op
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moment dezelfde film te
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,
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In Pathé Are
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en,
zal
etages, wel veertien film
otste
gro
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n.
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6
in totaal 324
erm
sch
h
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ant
zaal worden op een gig
. Ben
erd
cte
roje
gep
gen
llin
IMAX-voorste
t?
ees
gew
op
je al eens in deze biosco
de
ven
tge
lich
de
lijk
uur
Likes - Jij en jouw mobieltje... Cont
nat
Dan ken je
inu bereikbaar, jouw ideale ik
oel een
op social media, verdwijnen in het
sterrentrap. En het gev
kleine schermpje… Kan je nog
, bewonderend
zijn
te
r
ste
zonder? Of ben je inmiddels echt
een beetje smartphoneverslaafd? beroemde film
, als je via
liek
nagestaard door het pub
Vrijdag
aar het
Erv
t.
gaa
en
bov
r
die trap naa
Wat moet je? - Je bent 13 jaar, gaat
naar school, hebt vrienden. Hoe tijdens Kunstschooldag[en].
zit het met de druk van buitenaf,
de obstakels die je tegenkomt?
Hoe ga je daarmee om? Wat moe
t je, wat wil je, wat doe je?
00:30 - Jongeren wachten op een
metro, hun laatste rit. Waar
Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
naartoe? Stappen ze wel of niet in?
Het leven bestaat uit keuzes
10 uur
maken: grote, kleine, belangrijke,
onbenullige… én die ene… die
alles zal veranderen.
ArenA boulevard 600
Bus 44-47-49-66, metro 50-54
(halte Amsterdam Bijlmer Arena)

Al improviserend spelen talenten
van Jeugdtheaterschool
Zuidoost tijdens Kunstschooldag
[en] een paar scènes.
Daarna gaan ze de confrontatie aan
met het publiek, met
jou dus. Als je durft! Hoe vaker je
acteert, hoe meer je durft
en beter je wordt. Net als de JTS
ZO-leerlingen die drie keer
per jaar optreden in het Bijlmer Park
theater. De acteurs die
tijdens Kunstschooldag[en] optreden
, traden ook al op in
Ostade A’dam, de Krakeling, het Con
certgebouw en ITA (voorheen de Stadsschouwburg). Som
mige zelfs in het buitenland!
En vandaag dus in de grootste bios
coop van Nederland! Alle
JTSZO-spelers zijn mede-regisseur!
Hoe dat precies in elkaar
zit? Vraag dat na afloop maar aan
de spelers én de regisseur.
Zij blijven speciaal om alle vragen
te beantwoorden!
Donderdag
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www.plein-theater.nl

PLEIN THEATER
en met
Fysiek theatermak
geheimen!

R kun je jezelf
n het PLEIN THEATE
In de theaterzaal va
Biesewig, zelf
a
nn
atermaker! Joha
ontwikkelen als the
oldag [en] de ins
je tijdens Kunstscho
theatermaker, leert
een thema. Jouw
ater maken rondom
en outs van het the
iedere toneelspement, dat geldt voor
lichaam is je instru
n. Eigenlijk alles.
el veel gezegd worde
ler. Daarmee kan he
t van de kleine
tdek je wat de krach
In deze workshop on
je jas aandoet, je
de manier waarop je
fysieke handeling is:
rsonage! Maar
lt zoveel over een pe
pink trilt. Het verte
ging gebracht.
ten worden in bewe
ch
da
ge
je
k
oo
,
op
let
Je nieuwsgieWat heeft je verrast?
Wat heb je gezien?
m? Samen
aro
t werkte goed en wa
righeid gewekt? Wa
zo
op ek naar de
klasgenootjes ga je
met Johanna en je
een houding of een
scene, een gebaar,
betekenis van een
tekst.
!

hop? Dat is… geheim

rks
Het thema van de wo

Aan de rand van het Oos
terpark ligt een
speelplaats. Vlakbij die
speelplek, een
beetje verscholen in de
wijk, stond zo’n
dertig jaar geleden de
Amstelbrouwerij.
Maar nu is er al weer
heel lang een
theatertje. Tot voor kor
t droeg het de
naam Oostblok. Nu hee
t het PLEIN
THEATER. Een naam die
goed bij het
karakter van dit theate
r past: open,
zoals ook een plein hoo
rt te zijn. Een
plein is een plek waar
mensen elkaar
graag ontmoeten, het
is het middelpunt van een stad of
dorp. Zo is ook
het PLEIN THEATER. Doo
r de leuke en
afwisselende programm
ering is het
een theater dat heel vee
l mensen
naar zich toe trekt. Ook
jou, tijdens
Kunstschooldag[en].

Vrijdag 29 maart
10 uur
Sajetplein 39
Tram 1-7-19 (halte Korte ’s Gravesandestraat),
tram 3 (halte Camperstraat), tram 14 (halte
Alexanderplein), bus 37 (halte Beukenplein),
metro 51-53-54 (halte Weesperplein)
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RĲKS muSeum
Het leuKSte ondeRwĲSaanbod
SIndS de mIddeleeuwen
RĲKSmuSeum.nl/ondeRwĲS

WINNAAR

Mede mogelĲK gemaaKt dooR
FondS 21 ★ VandenbRoeK FoundatIon ★ de VInK FamIly ★ BeStuuRSfondS HollandSe MeeSteRS ★ KIndeReducatIe FondS ★
FReeK & Hella de Jonge FondS ★ LouIS VuItton ★ H&H FondS ★ FETIM GRoup ★ StIchtIng ZabawaS ★ anonIeme SchenKeRS ★

www.rijksmuseum.nl

RIJKSMUSEUM
AMSTERDAM
Ervaar de Gouden Eeuw

Proef, ruik, voel, luister!
In een museum mag je alleen
maar kijken…
meestal… maar in het Rijksmu
seum maak je
tijdens Kunstschooldag [en] op
een wel heel bijzondere manier kennis met het
dagelijks leven
uit de Gouden Eeuw. Daar mag
je specerijen uit
verre landen proeven (lekker?
), de geur opsnuiven van het atelier van een mee
sterschilder
(vies?), kostbare japonnen van
chique dames
betasten (aangenaam?) en de
geluiden van de
beroemde Nachtwacht ontdek
ken (eng?). Proef,
ruik, voel en luister tijdens Kun
stschooldag [en].

s 1800. Ooit
Het Rijksmuseum bestaat al sind
h in Den Haag,
Bosc
ten
Huis
is
Pale
in
nnen
bego
ddels de woning
inmi
t,
wee
n
dat, zoals je misschie
1808 verhuisde
In
is.
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nklij
Koni
de
van
malige koning,
het museum op bevel van de toen
we hoofdstad. De
nieu
de
naar
,
leon
Napo
wijk
Lode
op de Dam, toen nog
eerste jaren zat het in het Paleis
het Trippenhuis op
Via
am.
terd
Ams
van
huis
het Stad
ndelijk in 1885
uitei
het
is
al
de Kloverniersvoorburgw
ekomen. Pierre
chtg
tere
eum
mus
Rijks
ige
huid
in het
n. Je kent hem
Cuypers heeft het gebouw ontworpe
ion. Er was
Stat
raal
Cent
het
van
itect
arch
wel, de
uws vond
elee
midd
te
Veel
kritiek op zijn bouwstijl.
erddertig jaar
hond
r
Maa
s.
land
eder
on-N
zo
en
men,
wereldberoemde
later zit het Rijksmuseum, met zijn
van Rembrandt en
ht
twac
Nach
de
s
zoal
n,
atte
kunstsch
van acht eeuwen
ellen
vert
aal
voorwerpen die het verh
in de ‘kathedraal
ds
stee
nog
,
enis
hied
gesc
se
Nederland
van Cuypers’!
Vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Museumstraat 1
Tram 2-5-12 (halte Rijksmuseum),
tram 1-7-19 (halte Spiegelgracht),
metro 52 (halte Vijzelgracht)
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www.hetscheepvaartmuseum.nl | Kattenburgerplein 1 | 1018 KK Amsterdam | Meer info via 020 5232 300 of educatie@hetscheepvaartmuseum.nl

KOM AAN BOORD EN ONTDEK!

WATER VERBINDT
WERELDEN

www.hetscheepvaartmuseum.nl

HET
SCHEEPVAART
MUSEUM

erdam
VOC-schip De Amst

Amsterm aan boord van De
Haren in de wind! Kli
van zo’n
het was aan boord
dam en ontdek hoe
ische
Ind
stVerenigde Oo
groot galjoen van de
derland
Ne
n
gen maanden va
Compagnie dat in ne
t eten
me
t
zeilde. Hoe ging he
helemaal naar Azië
manbe
oud was het jongste
en drinken? En hoe
nu bent!
lijk net zo oud als jij
ningslid? Waarschijn
emaal
nstschooldag [en] all
Maak het tijdens Ku
docent
t een leuke museum
mee. Ga samen me
ste
md
roe
be
t over het
op ontdekkingstoch
ng. Na
rgi
ve
s
zijn eerste rei
VOC-schip, dat al op
r wat er
de
an
] weet jij als geen
Kunstschooldag [en
ast,
elk
ko
ten; hoe, zonder
aan boord werd gege
en
voldoende voedsel
werd gezorgd voor
t mocht
ing niet de hele nach
waarom de bemann
doorslapen.

Het Scheepvaartmuse
um vind je in ‘s Lands
Zeemagazijn. Zo werd
het vroeger genoemd.
Daniel Stalpaert heeft
dit pakhuis van de Adm
iraliteit van Amsterda
m ontworden. In 1656
was
het klaar. Dat was dus
midden in de Gouden
Eeuw, toen Amsterdam
de grootste haven ter
wereld was. Ruim drieho
nderdvijftig jaar later
is het Zeemagazijn nog
steeds een gebouw
dat tot de verbeelding
spreekt. En sinds het
spiegelretourschip De
Amsterdam naast het
museum ligt, nu ruim
vijfentwintig jaar, wo
rdt
de fantasie alleen ma
ar meer geprikkeld. Wis
t
je trouwens dat Het Sch
eepvaartmuseum al
vanaf 1973 in dit statig
e gebouw zit! Jouw
ouders waren toen mis
schien nog niet eens
geboren… Nooit eerder
in dit eeuwenoude
pakhuis geweest? Grij
p dan je kans tijdens
Kunstschooldag[en]!
Je zult ontdekken
hoe indrukwekkend het
is om erin rond te
dwalen.
Donderdag 28 maart
12+14 uur
Kattenburgerplein 1
Tram 26 (halte Kattenburgerstraat),
bus 22 (halte Kadijksplein)
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www.amsterdam.nl/stadsarchief
www.debazelamsterdam.nl

STADSARCHIEF
AMSTERDAM
Rembrandt Privé

Rembrandt van Rijn, die driehon
derdvijftig jaar
geleden is overleden, is missch
ien wel de beroemdste
Nederlandse schilder. Bijna iede
reen heeft wel eens
de Nachtwacht gezien in het
Rijksmuseum, of één van
zijn vele zelfportretten. Maar
we weten ook heel veel
over zijn leven, over zijn kindere
n, vrouwen, huizen
en geldproblemen. In het Sta
dsarchief liggen de
documenten waarin al die feit
en zijn opgeschreven. Op
de tentoonstelling zie je deze e
17 -eeuwse bronnen in
het echt. Het leuke is dat je ze
gaat bekijken met een
iPad waarop je Augmented Rea
lity filmpjes bekijkt en
beluistert. Zo kom je in dit Rem
brandtjaar wel heel dicht
bij Rembrandt!

het
Het Stadsarchief Amsterdam is
met
geheugen van de stad Amsterdam
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tkaScha
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bewaard. Op deze plek
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in
daar
met
hief
sarc
Stad
het
mer van
ellen
vert
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verh
mooiste stukken die
.
over de geschiedenis van de stad

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Vijzelstraat 32
Tram 24 (halte Muntplein), metro 52
(halte Rokin)
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www.stedelijk.nl

STEDELIJK
MUSEUM
AMSTERDAM
De Stijl - Mijn Stijl

er dan honderd
achten, maar al me
Je zou het niet verw
se kunstenaars
ijl door de Nederland
jaar geleden is De St
van Doesburg
rrit Rietveld en Theo
Piet Mondriaan, Ge
de rechte
end voor hun stijl zijn
opgericht. Kenmerk
arom die
Wa
.
uw
rood, geel en bla
lijnen en de kleuren
bereiken?
te
ee
wat hoopten ze erm
kleuren en lijnen en
ontdekl
aa
em
nstschooldag [en] all
Dat ga je tijdens Ku
riaan
nd
Mo
t
e schilderijen van Pie
ken. Door beroemd
rrit
Ge
n
va
mplete slaapkamer
te bekijken of een co
me
an! Sa n met
lf aan de slag te ga
Rietveld. En door ze
Stijl-comje een levensgrote
je klasgenoten maak
lakken én
beamer, grote kleurv
positie met camera,
over de
el
ve
el
he
t je na afloop
jezelf. Grote kans da
n.
lle
ijl weet te verte
kunststroming De St

Het Stedelijk Museum
Amsterdam is
het grootste museum
voor moderne en
hedendaagse kunst en
vormgeving in
Nederland. Het bestaa
t al sinds 1874. Al zat
het toen nog niet in het
huidige gebouw.
Dit gebouw bestaat uit
twee delen.
Binnen heb je dat helem
aal niet door.
Maar kom je aanlopen,
dan zie je het. Let
maar eens op de ouderw
etse bakstenen
muren. Deze oudbouw,
ontworpen door
A.W. Weissman, is al in
1895 gebouwd.
Heel veel jaren later,
in 2012, heeft
architect Mels Crouwel
en zijn team de
nieuwbouw afgerond.
Voor dat nieuwe
gedeelte is een grappi
ge naam bedacht:
de Badkuip. Als je het
witte gebouw
met zijn schuine gladde
buitenkant en
kleine pootjes goed bek
ijkt, snap je wel
waar die naam vandaa
n komt.

Vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Museumplein 10
Tram 2-3-5-12 (halte Van Baerlestraat),
tram 7 (halte Spiegelgracht)
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Storytelling Centre gelooft in de kracht van verhalen
vertellen en vindt het belangrijk dat er ruimte moet
zijn voor elk verhaal!
Voor meer informatie over onze storytelling workshops
en theatervoorstellingen die we aanbieden aan scholen:
www.storytelling-centre.nl

www.storytelling-centre.nl

STORYTELLING
CENTER TALENTENHUIS
Vertel je verhaal

Vertellen is niet alleen leuk maar
je kan er ook
nog veel aan hebben! Een goede
verteller ‘pakt’
zijn publiek en houdt het bij de les.
En het mooie
is: het is te leren. In de workshop
Storytelling
krijg je alles horen over hoe je zelf
een goede
verteller kunt worden. Welke verh
alen schuilen
er in jou? Hoe kun je die verhalen
het beste met
anderen delen? Op zoek naar de krac
ht van
verhalen in het Storytelling Center.
Vertel je
verhaal!

in Nieuw-West,
Het Talentenhuis vind je
art. Heel veel
rva
Mee
de
Osdorp, vlakbij
zijn daar ondergeies
verschillende organisat
ig met persoonlijke
bez
ze
zijn
al
bracht. Allema
Voor groot en
g.
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schillende lessen
ver
rlei
alle
er
je
klein. Zo kan
s,
dan van muziek tot
volgen, van theater tot
kan er ook terecht
je
r
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beeldende kun
ing, taalversterking of
voor huiswerkbegeleid
kom je er wel eens,
ien
sch
Mis
sport en spel.
ndacademie gaat of
omdat je naar de Weeke
schien ook wel het
mis
je
ken
naar 4west. Dan
de
centrum dat gelooft in
Storytelling Center, het
ieder verhaal
Dat
en.
tell
ver
en
hal
kracht van ver
teld te worden.
de ruimte geeft om ver

Vrijdag 29 maart
10 uur
Meer en Vaart 290
Tram 17 (halte Ruimzicht), bus 61-69
(halte Ban Geer)
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FramerFramed.nl
Gratis entree
Wil je langskomen met
een groep? Mail naar
rondleidingen@framerframed.nl

Schoolbezoek tijdens Diasporic Self: Black Togetherness as Lingua Franca bij Framer Framed, 2018
Foto © Maarten van Haaff.

www.framerframed.nl
www.tolhuistuin.nl

FRAMER
FRAMED
TOLHUISTUIN
Conflict verbeeld

kunstenaars die zich
Framer Framed toont werk van
n die gaan over onze
bezighouden met onderwerpe
inisme en delen van
samenleving. Over identiteit, fem
olen en in musea weinig
geschiedenissen waaraan op sch
tentoonstellingen
aandacht wordt besteed. Behalve
films, rondleidingen en
zijn er ook evenementen, met
hooldag [en] bekijk je
performances. Tijdens Kunstsc
Current Visions from
de tentoonstelling HERE/NOW:
met name foto’s en
n,
Colombia. Je ziet kunstwerke
aanse kunstenaars. Ze
film, van hedendaagse Colombi
apend conflict dat hun
hebben hun ideeën over het gew
ld gebracht. Heel veel
land al zestig jaar teistert in bee
dan dat er strijd is! Wat
Columbianen weten niet beter
n de tentoongestelde
dat met hen doet, daarover gaa
kshop die je na het
werken. En daarover gaat de wor
Je mag dan zelf een
t.
krijg
zien van de tentoonstelling
flict binnen jouw
con
kunstwerk maken waarin je een
want hoe beeld je
ig,
eigen wereld verbeeldt. Best last
zet’? En hoe maak je een
bijvoorbeeld ‘angst’ uit? Of ‘ver
is je vast wel duidelijk,
kunstwerk dat hoop geeft? Het
n dan kunst kijken!
bij Framer Framed is meer te doe

In de tuin van het Tolhuis,
vlakbij de pont
in Overhoeks, ligt het cult
ureel centrum
de Tolhuistuin. Eind 19e eeu
w bezocht de
Amsterdamse jetset hier
al concertjes. Maar
in de Eerste Wereldoorlo
g raakte het Tolhuis in
verval. En vlak voor de Twe
ede Wereldoorlog
kwam de Tolhuistuin in han
den van de Bataafse
Petroleum Maatschappij,
later Shell genoemd.
Van muziekuitvoeringen
was pas weer sprake
toen Shell vertrok. Maar
dan heb je het over
jaren later. Pas in deze eeu
w kreeg de Tolhuistuin weer een culture
le bestemming. Zo
ging Paradiso concerten
programmeren, Solid
Ground Movement hiphop
danslessen geven
en opende Framer Frame
d in 2014 een expositieruimte waar tot op de
dag van vandaag
telkens wisselende, maats
chappijkritische
tentoonstellingen te zien
zijn. Een daarvan ga
jij tijdens Kunstschoolda
g[en] bezoeken.

Vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
IJpromenade 2
Bus 38 (halte Buiksloterveerweg),
pont Buiksloterweg
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www.solidgroundmovement.nl
www.tolhuistuin.nl

SOLID GROUND
MOVEMENT
TOLHUISTUIN
Hiphop-workshop

Let your movements do the talk

ing

Lekker bewegen op de tofste
beats? In de
eerste hiphopdansschool van
Amsterdam,
Solid Ground Movement, ga jij
dat tijdens
Kunstschooldag [en] doen. Mis
schien heb je
wel eens gehoord van break,
pop & lockin’,
new-style, old skool en afro.
Dan weet je vast
dat al deze bewegingsvormen
uit de hiphop
voortkomen. In de workshop
maak je kennis
met al deze vormen. Eerst kijk
en dan doen.
Je gaat ze zelf uitproberen. En
dan zal je zien
dat je na afloop de basiseleme
nten van hiphop
beheerst! Wist je trouwens dat
hiphoppers
helemaal niet hoeven te prat
en om te communiceren? Hun bewegingen spre
ken voor zich,
bodylanguage! Dus… heb je wat
te zeggen: let
your body speak! Respect!
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Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
IJpromenade 2
Bus 38 (halte Buiksloterveerweg),
pont Buiksloterweg
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www.totzover.nl
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Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Kruislaan 124
Tram 19 (halte Kruislaan), bus 40
(halte Kruislaan)
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www.tropenmuseum.nl

TROPENMUSEUM
Tropenmuseum Tour

Alle voorwerpen in het Tropenmuseu
m vertellen
een bijzonder verhaal. Tijdens de
Tropenmuseum
Tour kom je daar wel achter. Sam
en met de
museumdocenten ontdek je hoe
mensen wereldwijd bezig zijn met dezelfde them
a’s. Iedereen
rouwt, viert, versiert, bidt of vech
t. Kijk verder
dan de verschillen en zie wat men
sen wereldwijd
verbindt. Misschien herken je wel
bepaalde
gebruiken. Kijk je goed rond in Ams
terdam, op
school, in je straat, bij je vrienden
thuis, dan zie
je dat ook hier iedereen feest, gelo
oft, rouwt op
zijn of haar eigen manier. Zoveel
mensen, zoveel
gebruiken!
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inklijk Instituut
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a, Nieuw Guinea… Kijk
in Afrika, Latijns Amerik
luister maar!

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart
10+12+14 uur
Linnaeusstraat 2
Tram 7-14 (halte Alexanderplein), tram 19
(halte Eerste Van Swindenstraat), bus 37
(halte Linnaeusstraat/Wijttenbachstraat)
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www.zonnehuis-amsterdam.nl
www.stadsherstel.nl
www.wijnandstomp.nl

HET
ZONNEHUIS
STADSHERSTEL
Wijnand Stomp kids
comedy show

nsi, is humorisWijnand Stomp, alias Mister Ana
wijs. En hij is
tisch, ondeugend en een tikkeltje
Caribbean
h
Dutc
the
Kids Comedian, Pearl of
jaar 2013.
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d
elen
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Anansi liedjes
verhalen met nieuwe en oude
t wat hij doet en
vertelt Wijnand waarom hij doe
van de sluier…
waarom hij dat doet. Een tipje
oma die
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het is allemaal de schuld
etje’ gaf.
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si-m
hem ooit de bijnaam ‘Anan
tijdens
het
dek
Weten hoe dit precies zit? Ont
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en
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Kunstschooldag [en]. Luister, gen
edy
com
p kids
je suf tijdens de Wijnand Stom
show.

Het Zonnehuis is een mo
numentale locatie van
Stadsherstel Amsterdam.
Een prachtig voorbeeld
van de Amsterdamse Sch
oolstijl. Het gebouw, geo
pend in 1932, is onlosmakelij
k verbonden met de
geschiedenis van Amsterda
m-Noord. In de jaren
dertig was de werkeloosh
eid hoog. De bouw van
het Zonnehuis kwam in dez
e tijden van financiële
crisis dus als geroepen.
Die zorgde voor banen en
inkomens voor de vele wer
keloze arbeiders die
er toen waren. Oorspronk
elijk was het Zonnehuis
het verenigingsgebouw voo
r de arbeiders van het
NDSM terrein. In 1993 wer
d het gebouw net op tijd
gered van de sloop. Gelukk
ig maar, want behalve
dat het een prachtig monum
ent is, is het tegenwoordig een podium voo
r musicals, recepties en
popconcerten. En voor de
verhalenverteller naar
wie je tijdens Kunstscho
oldag[en] gaat luisteren.

Donderdag 28 maart
10+12+14 uur
Zonneplein 30
Bus 35 (halte Maanstraat), bus 36
(halte Standerdmolen)

131

dinsdag... OPENBAC dag.

Het Betty Asfalt Complex is een klein theater in het centrum
van Amsterdam. Elke dinsdagavond is er de OpenBAC:
een talentenjacht waar iedereen op kan treden met muziek,
toneel of stand-up comedy. Kom kijken of doe mee!

jou genieten!
n
va
ns
ee
k
o
o
n
ve
le
t
Laat he

OpenBAC in het Betty Asfalt Complex elke dinsdag om 20:30u.
Nieuwezijds Voorburgwal 282, Amsterdam

Word Vriend van de OpenBAC - Kijk op www.openbac.nl
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Music Production

Art & Entertainment Music Production
is nu PACT + Music Production
Art & Entertainment Music Production
is nu PACT + Music Production
Art & Entertainment Music Production
is nu PACT + Music Production

Art & Entertainment Music Production
is nu PACT + Music Production

DRUMS sound
better.

Funded by sappi ideas that matter

www.JMI.net

Speel nu mee met de Vriendenloterij
Steun met uw lot(en) Stichting JAM | Kunstschooldag[en]

• Een lot kost € 13,50 per trekking inclusief
jackpotbonus.
• Er zijn in totaal 14 trekkingen per jaar.
• Voor meer informatie en deelnemersreglement
zie www.vriendenloterij.nl of bel met klantenservice van de Vriendenloterij, 0900-3001400.

Wist u dat…
• U Stichting JAM | Kunstschooldag[en] financieel kunt
ondersteunen door het kopen van loten van de
Vriendenloterij.
• 50% van uw inleg direct ten goede komt aan de
organisatie van Kunstschooldag[en].
• U bij de aanschaf van loten kunt vermelden dat u
speelt voor Stichting JAM Amsterdam.
• Als u al loten heeft deze kunt omzetten van uw
goede doel naar Stichting JAM | Kunstschooldag[en].

DANSVOORSTELLING
OP LOCATIE 2019-2020
Een energieke dansvoorstelling door jongeren voor jongeren
Ook in het schooljaar 2019-2020 brengt Amsterdam Urban Dance
Company een dansvoorstelling op locatie. Of het nu in de theaterzaal, de aula of het gymlokaal van de school is, in een buurttheater of wijkcentrum, de dansers komen naar je toe!
De dansvoorstelling is beschikbaar in de periode
tussen de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie.
info@amsterdamurbandance.nl | 020 - 622 01 83 | www.amsterdamurbandance.nl
Amsterdam Urban Dance Company is een
structureel samenwerkingsverband tussen
PACT+DANS van het ROC van Amsterdam, een
aantal jonge dansgezelschappen en Stichting
JAM.

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 het Kunstschooldag[en] 2019 drukwerk.

Een bezoek aan onze website www.bendprintingmedia.nl
www
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

eriksign

grafisch ontwerp

www.eriksign.nl
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8e-GROEPERS met een dag vol
kunst en cultuur ter afsluiting
van hun basisschoolperiode

JONGE DANSTALENTEN met
eigen professionele podia
om zich verder te ontplooien

OUDERE ZANGTALENTEN
ANG
GTALENTEN
met optredens in bekende theaters

Steun dan Stichting JAM
en word donateur!

Stichting JAM is een Algemeen Nut Beogende instelling
Cultuur (ANBI Cultuur). Uw donatie is fiscaal aftrekbaar
voor 125% van uw belastbaar inkomen.
www.stichtingjam.nl/donateur
info@stichtingjam.nl
Stichting JAM Amsterdam IBAN NL19INGB0004752969

In

2020
zijn alle

8e-groepers
weer van harte
welkom bij de
Amsterdamse
kunsten!

Inschrijven nu al mogelijk.
Stuur een e-mail naar
info@kunstschooldag.nl

Donderdag 26 maart
Vrijdag 27 maart

Plattegrond
1

Allard Pierson Museum

31

2

Amsterdam Museum

32 Museum Ons’ Lieve Heer Op Solder

3

Amsterdams Marionetten Theater

33 Museum ‘t Kromhout

4

De Appel

34 Museum Van Loon

5

Aslan Muziekcentrum

35 Museum Willet-Holthuysen

6

Atelier André Volten

36 Muziekschool Amsterdam Centrum/Oost

7

De Balie

37 Muziekschool Amsterdam Noord

8

Theater Bellevue

38 Muziekschool Amsterdam Osdorp

9

CC Amstel | AJTS

39 NedPhO-Koepel

10 Centrum Beeldende Kunst Zuidoost
11

Dansmakers Amsterdam

Museum Het Schip

40 NEMO Science Center
41 Nieuw Dakota

12 DAT!school

42 De Nieuwe Kerk Amsterdam

13

43 Noordje

DeLaMar Theater

14 Diamant Museum Amsterdam

44 OBA Javaplein

15

Van Eesterenmuseum Amsterdam

45 OBA Oosterdok

16

EYE

46 Oosterkerk

17

Nederlandse Filmacademie

47 Oranjekerk

18 Foam

48 oude kerk

19

49 Outsider Art Museum

De Hallen Amsterdam

20 Hermitage Amsterdam

50 Paradiso

21 JCK Kindermuseum

51

22 Het Ketelhuis | Movies that Matter & IDFA

52 PLEIN THEATER

23 Imagine IC

53 Rijksmuseum Amsterdam

24 Internationaal Theater Amsterdam

54 Het Scheepvaartmuseum

25 De Kleine Komedie

55 Stadsarchief Amsterdam

26 Koninklijk Paleis Amsterdam

56 Stedelijk Museum Amsterdam

27 Kriterion

57 Storytelling Center

28 Theater De Meervaart

58 Tolhuistuin | Framer Framed | Solid Ground Movement

29 Melkweg

59 Museum Tot Zover

30 MK24

60 Tropenmuseum
61

Pathe Arena | JTSZO

Het Zonnehuis

Stichting JAM
Recht Boomssloot 9 huis
1011 CR Amsterdam
020 - 622 01 83
info@kunstschooldag.nl
www.kunstschooldag.nl
www.facebook.com/Kunstschooldagen
www.stichtingjam.nl

37

Colofon

6
31

Producent Rob van Waaijen
Productieleiding Rob van Waaijen, Willemijn Ploem
Productieassistentie Marisa Looman, Roy Hartzuiker,
Marian Dors, Wendelien Vinkenoog, Samantha van
Onselder, Evert van der Wissel
Redactie Willemijn Ploem
Vormgeving Sign, Erik Treure
ICT Adil Kengen, Tom Welter
Drukwerk B&D printing/mediaconsultancy

43
22
16

Wij zijn veel dank verschuldigd aan alle deelnemende kunstinstellingen, artiesten, kunstenaars, studenten Event Producer ROC van Amsterdam, dansers en begeleiders van PACT+DANS ROC van Amsterdam en
iedereen die heeft meegeholpen om Kunstschooldag[en] 2019 tot een succes te maken.
Agnes Voskamp
Alice Roegholt
Amber van Schagen-Fayein
André Accord
Angelique van Beckhoven
Anne Lotte Heijink
Annejuul Jans
Annemarie Portier
Annemiek Spronk
Anouk Custers
Auke Batstra
Bryan Druiventak
Carmen Lamptey
Caspar Stalenhoef
Casper Kouwenberg
Cees Koldijk
Christiaan Offerhaus
Claudius Kuiper
Cor Knegjens
Daphne van Breemen
David Smeulders
Delano Mac Andrew
Diana Proost
Dicky Jansen
Dushica Radier

61

41

Eline Minnaar
Elisa Steketee
Elise Vroonhof
Els de Wit
Elvira Pouw
Ernst van Keulen
Etchica Voorn
Frederieke Cannegieter
Frederieke Stutvoet
Frouke Jorna
Gabi Celebi-Arendsen
Ger Jager
Geraldina Sleijpen
Gerard de Krom
Gijs-Bert Vervoorn
Graziëlla Hunsel Rivero
Hakim Traïdia
Irene Lips
Jacco Minnaard
Jerrel Piet
Joan de Vries
João Vitalis
Johan Valster
Johanneke Obdeijn
Julia Rachman

Karin van der Voort
Kim Blackburn
Laura Cramwinckel
Laurence Ostyn
Lenneke Beunk
Lisa Kleeven
Maartje Hillige
Madieke Hupperets
Margreet Cornelius
Marije Veenstra
Mark Walraven
Marscha Knuf
Martin van der Honing
Max van Bossé
Minouche Wardenaar
Mirjam Hoeberichts
Mirjam Terpstra
Moreen Beentjes
Myrna Versteeg
Nanny Roed Lauridsen
Nico Tillie
Nina Lahocsinszky
Nunoy Johannes van den Burgh
Peter Kleine Schaars
Petra Huijgen

Petra Ligthart
Pieter Hennipman
Pieter Teepe
Renate Trapp
Richard Lancee
Richard Tooi
Robert Tamara
Ron Scheffer
Rosanne Luyckx
Rozemarijn van der Ven
Ruud de Munk
Sabrina Melchiot
Sander Daams
Saskia Noorthuis
Simon Lawford
Stefanie van Odenhoven
Tamara Dirven
Tanja Karreman
Tessa Stoke
Valentine Rijsterborgh
Wendy Draaijer
Wieke van Veggel
Wijnand Stomp
Wim Soldaat
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Wij bedanken alle fotografen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van het programmaboek
Kunstschooldag[en] 2019. In het bijzonder:
Erik en Petra Hesmerg
Ewout Huibers
Huub Zeeman
Isabel Janssen
Jeffrey Steenbergen
John Lewis Marshall
Jonathan Andrew
Luuk Kramer
Maarten Nauw
Martijn van de Griendt

De Nieuwe Kerk Amsterdam gebouw
oude kerk gebouw
Museum ‘t Kromhout activiteit
Ons’ Lieve Heer op Solder activiteit
Stadsarchief Amsterdam gebouw
Stedelijk Museum Amsterdam gebouw
Nederlandse Filmacademie gebouw
Van Eesteren Museum activiteit|gebouw
oude kerk activiteit
Solid Ground Movement activiteit

Max Kneefel
Monique Kooijman
Peter Eijking
Peter Kooijman
Rosemarijn van Hoof
Szilvi Toth
Tomek Dersu Aaron
WildVreemd
Willemijn Ploem

Cinekid activiteit|gebouw
Allard Pierson Museum activiteit
Allard Pierson Museum gebouw
Museum Van Loon activiteit|gebouw
OBA Oosterdok Forumzaal activiteit
PLEIN THEATER activiteit
Stedelijk Museum Amsterdam activiteit
DATschool activiteit|gebouw
DeLaMar Theater|Melkweg OZ activiteit

Drukfouten voorbehouden

10

51

23

Programma

KUNSTSCHOOL
DAG[EN] 2019

SUBSIDIENTEN & SPONSORS

Do 28 maart

Vr 29 maart

®

