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Drukfouten voorbehouden

Kunstschooldag[en] 2020

Kunst, cultuur en een stad om van te houden!
Twee dagen lang, op donderdag 26 en vrijdag 27 maart, wordt het stadsbeeld van
Amsterdam bepaald door de achtstegroepers, de schoolverlaters van dit jaar. Als jij
en je klasgenoten dwars door de stad trekken van de ene naar de andere locatie op
weg naar een theater, concertzaal, museum, broedplaats, muziekschool, atelier, studio, filmzaal. Met het openbaar vervoer, lopend of fietsend doorkruis je de hele stad.
Op een van de twee dagen bezoek jij met je klasgenoten drie activiteiten. Bij een van
de bijna zeventig Amsterdamse kunst- en culturele instellingen die op die dagen een
speciaal Kunstschooldag[en]-programma aanbieden. Aan jou en aan al die andere
zesduizend deelnemers. Dat kunnen workshops muziek, dans of theater zijn; documentaires, animatie- en speelfilms; vertellingen van de beste verhalenvertellers van
Nederland; interactieve tours, rondleidingen met uitleg over cultureel en historisch
erfgoed; concerten, dans, (muziek)theater. Iedere locatie biedt wat anders. Zonder
de medewerking van al die locaties én van de artiesten, kunstenaars, scholen, fondsen,
sponsoren, Voucherbank, Gemeente Amsterdam, GVB en de vrijwilligers zou Kunstschooldag[en] echt onmogelijk zijn. Een daverend applaus waard!
Het Kunstschooldag[en]-aanbod is gigantisch, dat wordt wel duidelijk als je door het
programmaboekje bladert. Je zult vast niet alle organisaties kennen. Maar daar heb
je dus dit boekje voor. Over alle instellingen en hun activiteiten valt wat te lezen. Wil je
meer weten, dan bekijk je gewoon hun websites. Grote kans dat je niet kunt wachten
om de instellingen te bezoeken, tijdens Kunstschooldag[en] én erna!
Je krijgt net als alle andere deelnemers een GVB-kaartje om tijdens Kunstschooldag[en] met tram, bus, metro en pont van de ene locatie naar de andere te reizen.
In het programmaboekje is ov-informatie opgenomen, maar controleer samen met
je groep voor de zekerheid vooraf www. gvb.nl. Dan weet je zeker dat je op tijd bij je
activiteit bent.
Gratis reizen kan, maar weet je hoe leuk het is de stad lopend te verkennen? Je
ziet zoveel meer: de eeuwenoude grachtengordel met zijn karakteristieke panden,
het ruige Noord, het groene Zuidoost, de Berlage-blokken in Oost en Zuid, de Van
Eesteren-buurten in West, Noord en Buitenveldert, de stadseilanden, de Jordaan, de
stadsparken. Met een beetje geluk kan je tijdens Kunstschooldag[en] buiten lunchen.
Op een pleintje, in een park. Ieder jaar duimen we voor mooi weer. En ieder jaar lijkt
het te helpen…
Geniet van Kunstschooldag[en] 2020, een dag vol kunst, cultuur en een stad om van
te houden!
Rob van Waaijen
Directeur Stichting JAM | Kunstschooldag[en]
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Bij Intersafe is het motto: “Veiligheid voor alles.” Groen speelt een belangrijke rol in onze
bedrijfsvoering, wat o.a. blijkt uit ons volledig elektrische wagenpark voor onze surveillanten
dienst. Ook social return vinden wij belangrijk. Precies om deze reden geven wij onze steun
aan Stichting Jam voor de organisatie van de kunstschooldag[en].
Voorkomen is beter dan genezen! Daarom richten de beveiligingsdiensten van Intersafe zich
in eerste instantie op preventie. Onze specialisten adviseren over maatregelen om inbraak en
brand tegen te gaan. Waar nodig installeren wij detectie, bewakingscamera’s en inbraakalarm. Ook verzorgen wij het onderhoud van deze installaties en leveren bijvoorbeeld de
dienst beheerder brandmeldinstallatie.

Alarmsystemen, beveiligingscamera’s, toegangsverlening,
service- en onderhoud, service op afstand, beheerder
brandmeldinstallatie, objectbeveiliging, alarmopvolging,
Nieuwpoortkade 27
1055 RX Amsterdam
020 - 686 80 80info@intersafe.nl
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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

Amster dam Museum

Ontdek het DNA
van Amsterdam

Donderdag 26 en
vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
Kalverstraat 92
Tram 2-11-12 (halte Spui),
tram 4-14-24 (halte Rokin),
metro 52 (halte Rokin)
Het Amsterdam Museum staat in hartje Amsterdam,

tussen de Kalverstraat en de Nieuwezijds VoorburgLoop door de stad en je ziet het meteen: de
wal. In de middeleeuwen was dit het vrouwenklooster
geschiedenis is overal, hier en nu! Hoe modern de
Sint-Luciën. Met een eigen bierbrouwerij en een vee
stad ook is, het verleden blijft zichtbaar. Neem
stapel. Wat nu het museumcafé is, was toen de stal. In
de eeuwenoude grachtengordel, die bepaalt nog
1578 bepaalde de stad dat hier het Burgerweeshuis
moest komen. Dat weeshuis heeft bijna vier eeuwen
steeds ons stadsbeeld. Ondanks de futuristische
bestaan, tot 1960. Er woonden meestal honderden
gebouwen die als paddenstoelen uit de grond
kinderen. Moeilijk voor te stellen, vind je niet? De
schieten, zoals EYE en het gigantische RAI hotel met
Regentenkamer en de Wezenkastjes op de binnende gestapelde driehoeken. En ondanks de moderne
plaats zijn overblijfselen uit die periode. Nieuwsgierig naar het leven in het weeshuis? Bezoek dan
wijken die uit de grond gestampt worden, zoals IJburg
op de Jongensbinnenplaats Waar wezen vroeger
en Zeeburgereiland met al die bijzondere architectuur.
speelden en Het Kleine weeshuis. Al heb je daar
In het Amsterdam Museum wordt het verhaal van de
tijdens Kunstschooldag[en] misschien helemaal
stad verteld. Over het Amsterdam van vroeger, van
geen tijd voor. Dan kom je toch gewoon nog
nu en van later. Een uurtje Amsterdam DNA en je weet
eens terug. Met je klas, met je ouders, met je
vrienden!
waar de stad is begonnen, hoe die is gegroeid, wie er
vroeger woonden, wie er nu wonen, welke geurtjes er
hingen, en nog veel meer! Een interactieve rondleiding
speciaal tijdens Kunstschooldag[en] waarbij je alles mag
vragen en je tast- en reukzin worden geprikkeld.
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www.marionettentheater.nl

Amster dams Mar ionetten
Theater

Marionetten spelen
‘De Wijde Wereld
op reis met Schubert’

Donderdag 26 maart
10+12+14 uur
Nieuwe Jonkerstraat 8
Lopen vanaf Centraal Station
Bus 22 (halte Prins
Hendrikkade), metro 51-53-54
(halte Nieuwmarkt, uitgang
Koningsstraat)
Vlakbij de Nieuwmarkt, in het historische centrum van

Amsterdam, bevindt zich een bijzonder theatertje. In
Een jonge molenaar gaat met een goed gevulde
een afgelegen straatje, maar in een opvallend, rood
knapzak op reis. Van dorp naar dorp, van streek
geverfd gebouw van bijna honderd jaar oud. Ooit
naar streek, op zoek naar werk én naar de liefde.
was dit een smederij, nu een marionettentheater.
Geen smid meer die de ijzers smeedt, maar houTerwijl prachtige liederen van Franz Schubert
ten marionetten die de show stelen. Zij treden
klinken, brengen zes poppenspelers grote houten
het hele jaar op, voor groot en klein. In hun eigen
marionetten en verschillende dierenfiguren tot
theater, maar ook tijdens festivals in landen
leven. Je gaat alleen het eerste deel van deze vrolijke
als Rusland, Italië, Frankrijk en Duitsland. De
voorstelling horen. Zo blijft er na afloop tijd over om
poppen worden in het eigen houtsnij-atelier
gemaakt. Nieuwsgierig hoe dat in zijn werk
een kijkje achter de schermen te nemen. Je mag dan
gaat? Kom na Kunstschooldag[en] een keer‘backstage’ om van dichtbij te zien hoe de poptje terug, samen met je klasgenoten of met
penspelers de marionetten leven inblazen. Of is het
je ouders, en volg de workshop ‘marionetten
andersom? Brengen de marionetten de poppenspelers
maken’.
tot leven? Ontdek het tijdens Kunstschooldag[en]!

Kunstschooldag[en]®
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Meld je aan voor
een danscursus!
Afro Dance
Global Dance
Ballet
Urban/Breakdance

Nieuwe
ie!
leslocat

Locatie Nieuw-West,
Louis Bouwmeesterstraat 214
Meer info en aanmelden:
aslanmuziek.nl

www.aslanmuziek.nl

Aslan Muz iekcentr um

Workshop Muziek uit
verschillende werelddelen

Vrijdag 27 maart
10+12 uur
Locatie Nieuw-West
Louis Bouwmeesterstraat 214
Tram 2 (halte
Heemstedestraat), metro 5051 (halte Heemstedestraat)

Bezoek je Aslan nu, dan zal het je verbazen dat deze
muziekschool met aandacht voor allerlei muziekcultuTijdens Kunstschooldag[en] samen liederen
ren in 1997 superklein begonnen is. Niet eens als een
zingen en werkopdrachten maken om die aan het
muziekschool, maar als een instrumentenwinkel op
de Admiraal de Ruijterweg. Tussen de bedrijven door
einde van de workshop aan elkaar te presenteren.
werd er, voor wie dat wilde, ook muziekles gegeven.
Dat is wat je gaat doen in Aslan. Ook al kan je
Maar de ruimte was al snel veel te klein. Vijf jaar
niet zingen, of denk je dat je niet kunt zingen, geen
later verhuisde Aslan naar een nieuwe locatie, in de
zorgen, iedereen kan meedoen. De begeleiding op
Corantijnstraat. Daar zit het nu al weer bijna twintig
instrumenten uit verschillende werelddelen maakt de
jaar. Inmiddels is het muziekcentrum zo groot dat
er sinds dit jaar een nieuwe locatie is bijgekomen,
muziekworkshop extra leuk. En nog leuker, of spanin Nieuw-West, daar waar jij tijdens Kunstschoolnender… er is ruimte voor een solo, voor wie dat wil!
dag[en] een workshop volgt. Ook hier is het aanbod kleurrijk: voor jong en oud zijn er cursussen,
workshops en evenementen in muziek, dans en
theater uit allerlei landen en culturen. Ze worden gegeven op scholen, in de buurt en in de
twee locaties. Een kans voor iedereen om te
Vrijdag 27 maart 12 uur
ontdekken wat hun talent is, waar hun passie
Hoe cool is het als jij je straks he-le-maal kunt uitleven op
ligt. Dat ontdek jij misschien ook wel tijdens
muziek!? Bij Aslan ontdek je van alles over muziek, nieuwe
Kunstschooldag[en]. Laat je maar inspireren!

Vrijdag 27 maart 10 uur

Workshop Dans uit
verschillende werelddelen

dansmoves en welke bewegingen je op welke muziek kunt
maken. Tijdens de dansworkshop worden verschillende
stijlen gecombineerd. Zo dans je in de carnavalsoptocht
in Brazilië: Samba olé! Of beeld je al dansend een verhaal
uit Afrika uit: de graanoogst bijvoorbeeld of het wassen van
kleren. Heb je meer met de gracieuze bewegingen van de
flamencodans en het stoere ritmische klappen erbij? Ook
goed. Deze super afwisselende dansworkshop laat je kennis
maken met verschillende stijlen! Kortom, tijdens Kunstschooldag[en] een klein uurtje uitleven en nog veel meer!
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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.andrevolten.nl

Atelier Andr é Volten

Volten
gerestaureerd

Vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
Asterdwarsweg 10
Bus 34 (halte Mosplein), bus
35-36 (halte Floraweg), bus
37 (halte Hagedoornplein),
bus 38 (halte Distelweg),
pont Buiksloterweg

Villa Volten is een plek met geschiedenis. Voordat het begin jaren vijftig door
de beeldhouwer André Volten werd betrokken, maakte het gebouw deel uit
van Asterdorp, een ommuurde wijk voor ‘asocialen’ uit 1927. Het poortgebouw is het enige dat is behouden. Tot de Tweede Wereldoorlog plaatste
Over de geschiedenis van het
de gemeente in Asterdorp onaangepaste gezinnen die werden heropgepoortgebouw krijg je tijdens Kunstvoed. Na het bombardement van 14 mei 1940 werden er ontheemde
schooldag[en] meer te horen. Maar
Rotterdammers opgevangen. Vervolgens richtten de Duitsers het in
ook krijg je uitleg over de restauratieals getto voor Joden. Na de oorlog stond het jaren leeg, totdat begin
jaren vijftig beeldhouwer André Volten het poortgebouw kraakte en
werkzaamheden van de schilderijen van
opknapte. Van de ruimtes op de begane grond maakte hij werkplaatAndré Volten waar studenten van de UvA
sen. De onderdoorgang sloot hij af met grote metalen schuifdeuren.
mee bezig zijn. Zijn werk is namelijk zo
De buitenmuren verfde hij wit. En de bovenverdieping verbouwde
belangrijk is dat iedereen het erover eens
hij tot woning. Zo bleef het markante gebouwtje behouden. Maar
is dat het behouden moet blijven voor de
de rest van het complex is gesloopt. Tot aan zijn dood in 2002
woonde en werkte Volten in het poortgebouw. Daarna stond het
toekomst. Zodat ook latere generaties met
lang leeg. Sinds 2016 beheert en behoudt Stichting André Volten
zijn werk in aanraking kunnen komen. Prezijn werk en organiseert het regelmatig exposities van zijn werk
cies zoals de beeldhouwer het had gewild.
en dat van vakgenoten in zijn voormalige atelier. De naam van
Hij behoorde tot een groep kunstenaars die
het poortgebouw luidt sindsdien Villa Volten - atelier voor kunst
in de openbare ruimte. Een levend monument voor een van de
vond dat kunst voor een breed publiek moest
grootste naoorlogse steenhouwers van Nederland.
worden gemaakt. Ze geloofden namelijk dat

beeldende kunst goed was voor iedereen, dat
het kon bijdragen aan een betere wereld. Ze
deelden een optimistisch vooruitgangsdenken.
In heel Nederland is werk van Volten in de
openbare ruimte te zien. Je hebt vast wel eens
de kolom van roestvrijstalen schijven op het
Frederiksplein gezien of de grote ronde cirkel in
de stoep naast de Stopera. Werk dat al jaren door
iedereen gratis te bewonderen is!

Kunstschooldag[en]®
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www.cbkzuidoost.nl

C entr um
Beeldende Kunst Zuidoost

Local Heroes
Pop-up Mosque

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
12+14 uur
Anton de Komplein 120
Bus 41 (halte
stadsdeelkantoor/Anton
de Komplein), bus 44-66
Dolingadreef/Bijlmerdreef,
metro 50-54 (halte Bijlmer
ArenA 10 minuten lopen via

Ieder jaar nodigt CBK Zuidoost in de serie Local
winkelcentrum Amsterdamse
Heroes kunstenaars uit om een tentoonstelling te
Poort)
maken. Dan mogen ze nieuw werk tentoonstellen,
of werk dat kort geleden is gemaakt. Deze local
CBK Zuidoost ligt vlakbij de Amsterdam ArenA en
heroes zijn allemaal afkomstig uit Amsterdam
winkelcentrum Amsterdamse Poort. Hedendaagse
Zuidoost. Deze keer is het kunstenaarsduo Nasam
kunstenaars uit alle windhoeken exposeren daar op
Abboud en Yazan Maksoud uitgenodigd. Beiden
uitnodiging hun werk. Moderne beeldende kunst,
wonen en werken sinds 2016 in Amsterdam Zuidoost.
gemaakt door kunstenaars met uiteenlopende
Voor de tentoonstelling Pop-up Mosque heeft het
culturele achtergronden. Werk dat je kan en mag
bewonderen in CBK Zuidoost. Misschien ontdek
duo drie andere beeldend kunstenaars gevraagd
je tijdens de rondleiding wel een kunstwerk dat
samen met hen de expositie samen te stellen, Amjad
je zo mooi vindt, dat je het iedere dag zou willen
Hashem, Roua Jafar en Oussama Diab. Ook is Maya
zien. Thuis of op school. Geen probleem! Het
Jaber uitgenodigd om een performance te geven. De
kan geleend worden, net als een bibliotheekboek.
tentoonstelling ga je tijdens Kunstschooldag[en] met
eigen ogen zien. Door de kunstenaars word jij, worden
wij - het publiek - meegenomen op een reis langs vijf
kunstwerken over de islamitische identiteit. Wist jij
waarom het getal vijf zo belangrijk is in de islam? Dat
het verwijst naar de vijf momenten op de dag waarop
gebeden moet worden? En dat deze momenten afhankelijk zijn van de stand van de zon? Interessante weetjes die je
meekrijgt terwijl je naar kunst kijkt. En die je kan verwerken
in je eigen kunst. Want na de tentoonstelling maak je in de
stijl van de kunstenaars jouw eigen pop-up!

Kunstschooldag[en]®
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Boom goes the dynamite is een energieke
dansvoorstelling waarin een sportwedstrijd zʼn doel
voorbij schiet en waar commercie de dienst uitmaakt.
Danscollectief MAN || CO met haar nieuwe voorstelling
Boom goes the dynamite op jouw school?
Vraag vrijblijvend informatie aan via
Frontaal Theaterbureau | mirjam@frontaal.com

www.dansmakers.nl
www.mancobewegingstheater.nl

Dansmaker s Amster dam

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Gedempt Hamerkanaal 203
Bus 38 (halte Hamerkanaal)

MAN || CO

Rat Race Runway
Gun down your opponents by maximizing your full
potential. Been beaten? Bite back harder.

Op het terrein De Overkant, een creatieve
hotspot voor artistieke bedrijfjes in Amsterdam-Noord, staat de oude Kromhouthal.
Vroeger hoorde die bij de machinefabriek
Stork. Door de arbeiders werd daarbinnen
zware arbeid verricht. Nu zit Dansmakers
Amsterdam erin, een productiehuis voor
hedendaagse dans. Jonge in Nederland
wonende internationale dansers maken
daar hun dansvoorstellingen. Van noeste
arbeid naar elegante podiumkunst. Van
bouwen van zware scheepsmotoren en
machines door ruige kerels tot maken
van verfijnde choreografieën voor en
door sierlijke dansers. Voor beide zijn
de lichamelijke inspanningen gigantisch. Maar hoe groot kan het verschil
zijn!

Vijf vrouwelijke millennials zijn in een spelshow
beland, de Rat Race Runway. Ontsnappen aan het
spel is onmogelijk en de quizmaster ontbreekt. In een
keiharde competitie zetten de deelnemers alles op alles
om de ander te overtreffen. Alle vijf gaan ze tot het
gaatje, de een doet niet onder voor de ander. Zoals dat
in het echte leven ook kan gaan. Je herkent het vast wel,
altijd maar moeten presteren, op school, op het sportveld, thuis. En daar niet aan kunnen ontkomen. Moeilijk
om daar mee om te gaan. Dat vindt het danserscollectief
MAN || CO ook. Hoe gaan mensen om met druk en
verwachting? Hoe bouwt sociale druk zich op en waar leidt
die toe. Het publiek, jij dus, krijgt een spiegel voorgehouden.
Dat levert stof op om over na te denken, vooraf, tijdens
en achteraf. En dat levert vragen op. Alle ruimte om die te
stellen. Want de dansers dansen niet alleen, ze gaan tijdens
Kunstschooldag[en] ook met je in gesprek!

Kunstschooldag[en]®
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www.deappel.nl

De Appel

Br oe dpla ats L ELY

Zoveel kunstvormen,
zoveel verhalen

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Schipluidenlaan 12 D4
Tram 1-17, metro 51-53-54
(halte Lelylaan)
De Appel bewoont samen met heel veel andere kunstenaars Broedplaats

Kunstenaars reageren via hun kunst
LELY, het grote grijze gebouw naast station Lelylaan. Een broedplaats is
een woon-/werkgemeenschap voor creatieve mensen. Door zo dichtbij
op dat wat er in de samenleving
elkaar te wonen en te werken kunnen ze elkaar inspireren. Zo ontgebeurt. Ze proberen met hun werk
staan de mooiste ideeën en prachtigste kunstwerken. Nog niet zo
iets te vertellen. Zo was dat eeuwen
heel lang geleden gingen leerlingen van het Calvijn College hier naar
geleden en zo is dat nog steeds. Ze
school. Het oude, in 1969 gebouwde schoolgebouw, is ontworpen
door Ben Ingwersen, een Nederlandse architect die in de naoorstellen vragen, zoeken antwoorden,
logse periode naam maakte. Geïnspireerd door de Zwitsers-Franse
verwerken hun zoektocht in een
architect Le Corbusier maakte hij bouwwerken die architectonisch
kunstvorm die bij hen past. De Appel in
heel evenwichtig en van verre herkenbaar zijn: de scholen hebNieuw-West biedt kunstenaars van nu
ben altijd een hoofdgebouw, praktijkzalen en een gymzaal; het
tijd en ruimte om belangrijke vragen te
gebruikte materiaal bestaat uit betonnen gevels, platte daken
en grote vensters; en de gymzalen zijn altijd opgetrokken uit
stellen en antwoorden te zoeken; Om de
beton. Kijk maar eens goed als je komt aanlopen. Nu je weet
uitdagingen van deze tijd aan te gaan en
waar je op moet letten, herken je meteen welk gebouw Broedhun verhaal op hun eigen creatieve manier
plaats LELY is. En loop je toevallig een keer langs het Cygnus
te vertellen. Die kans biedt de kunstinstelling
Gymnasium aan de Wibautstraat, kijk dan ook goed. Want
ook dat gebouw is ontworpen door Ben Ingwersen.
ook aan haar bezoekers, aan jou. Tijdens
Kunstschooldag[en] ga je met kunstenaars
van vandaag aan de slag. Ze laten je in een
creatieve workshop kennis maken met verschillende kunstvormen, zodat jij jouw verhaal
op jouw eigen creatieve wijze kan vertellen.

Kunstschooldag[en]®
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Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam - www.debalie.nl

www.debalie.nl

De Balie

Skatekeet

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Kleine-Gartmanplantsoen 10
Tram 1-2-5-7-11-12-19
(halte Leidseplein)

‘Jíj bent alleen maar verliefd op je skateboard,’ zeggen Keets vriendinnen als zij het
weer eens over verkering hebben. En inderdaad, skaten doet dit stoere meisje van tien
het allerliefst.

De Balie is een bekend cultureel centrum aan het Leidseplein.
Er zijn vaak bijeenkomsten. Dan wordt er gediscussieerd over
kunst, politiek, cultuur en de samenleving. Maar heb je zin om
een film te zien of wil je er gewoon wat drinken en eten met je
vrienden, dan kan dat ook. In de filmzaal en het café. Ooit zat
in ditzelfde gebouw het Amsterdamse kantongerecht. Toen
het gerecht verhuisde, in de jaren zeventig van de vorige
Skatekeet vertelt het verhaal van Keet die met
eeuw, wilde men het pand met de grond gelijk maken. Om
haar talent opvalt in een door jongens gedoer een hotel met acht verdiepingen neer te zetten. Maar
mineerde skatewereld. Dit leidt naast bewondaar was niet iedereen het mee eens… De gemeente
dering ook tot onbegrip. Op haar skateboard
luisterde naar het protest en ging op zoek naar een
nieuwe bestemming. Die werd gevonden in het debatbaant Keet zich een weg door de meningen van
centrum De Balie. Enkele jaren later, in 1981, werd het
anderen over hoe een meisje zou moeten zijn.
pand verbouwd tot een theatercomplex, voor kunstDaar probeert ze zich zo weinig mogelijk van aan
projecten en spraakmakende debatten. En dat is wat
te trekken.
jij tijdens Kunstschooldag[en] gaat doen, debatteren
over de film die je krijgt te zien.

Na afloop van de film volgt er een debat over wat
nou eigenlijk typisch jongens- of meisjesachtig is
en waarom. Laat tijdens Kunstschooldag[en] in De
Balie maar weten hoe jij daarover denkt.

Kunstschooldag[en]®
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NDSM Herleeft

De legendarische geschiedenis van de grootste
scheepswerf van Nederland komt tot leven in
NDSM Herleeft

Stichting NDSM Herleeft
De Blauwdruk

Met een tentoonstelling in De Blauwduk
Met een rondleiding over het NDSM-terrein

+31 (0)6 5888 7273

Verhalen, foto’s, scheepsmodellen, gereedschap en een bruisend
bedrijventerrein onthullen het roemrijke verleden van de Nederlandsche
Dok en Scheepsbouw Maatschappij
www.stichting-ndsm-herleeft.nl

info@stichting-ndsm-herleeft.nl

Neveritaweg 61A
1033 WB Amsterdam

www.stichting-ndsm-herleeft.nl

NDSM Her leeft

De Blauwdr uk

Van scheepsbouw tot
culturele hotspot
Tijdens Kunstschooldag[en] vertellen oud-werknemers over de geschiedenis van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij. Aan de
hand van foto’s en diverse verzamelde materialen
laten ze je zien wat er allemaal op deze plek aan
het IJ is gebeurd. Er zijn vlaggen, scheepsmodellen,
een schaalmodel van de befaamde Stork dieselmotor en allerhande gereedschap dat vroeger werd
gebruikt aan boord van deze schepen.
Om het beeld compleet te maken ga je ook naar
buiten. Tijdens de wandeling over het terrein zal je
ontdekken dat de scheepswerf van weleer nog steeds
een bruisende plek is. Scheepsbouwers lopen er niet
meer rond, wel kunstenaars en andere creatievelingen.
Een plek die de fantasie prikkelt. Let maar op!

Kunstschooldag[en]®

Vrijdag 27 maart
10-12-14 uur
Neveritaweg 61A
Bus 35 (halte Atatürk), IJveer
NDSM, Pontsteiger

De Blauwdruk is een loods die in 2013 is geplaatst
op de plek waar jaren geleden de grootste werf
van Nederland floreerde. Ze is het informatie- en
documentatiecentrum van de NDSM. Een plek
waar je van alles kunt achterhalen over de
geschiedenis van de werf en het terrein. Je kunt
het je misschien niet voorstellen, maar op deze
werf zijn in de jaren zestig en zeventig in totaal
zestien grote olietankers gebouwd. Ze waren
wel 330 meter lang waren (de Eiffeltoren is
317 meter hoog…) en bijna 48 meter breed
(de Munttoren is 41 meter hoog…). Hoe ze
dat voor elkaar kregen dat weten ze je in
De Blauwdruk haarfijn uit te leggen.
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www.dehallen-amsterdam.nl

De Hallen Amster dam

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Hannie Dankbaarpassage 10
/ Tollenstraat
Tram 3 (halte Kinkerstraat),
tram 7-17 (halte Ten
Katestraat)

Minitour door De Hallen
Van oude tramremise naar culturele ontmoetingsplek. Directeur van De Hallen Amsterdam,
Johan Valster en zijn collega Communicatie &
PR Rosanne Luyckx weten als geen ander alles
over de geschiedenis van dit gebouw. Samen
met hen en 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 vroeger had, over de jaren
dat het bouwwerk leeg stond, over de verbouwing
en over de prachtige plek die het nu geworden is.

Midden in de 19e-eeuwse stadswijk Amsterdam-West
vind je De Hallen Amsterdam. Ooit werden in dit rijksmonument, gebouwd tussen 1902-1928, de eerste
elektrische trams van Amsterdam geparkeerd en heel
secuur onderhouden. Maar de trams gingen naar een
andere plek in de stad en de tramremise kwam leeg
te staan. Gelukkig werd het gebouw niet gesloopt.
Iedereen mocht zelfs meedenken over een nieuwe
bestemming. Er werd gekozen voor een culturele
ontmoetingsplek met aandacht voor interactie en
duurzame ontwikkeling. Er kwamen bioscoopzalen,
een hotel, restaurants, een bibliotheek, werkplaatsen, winkeltjes en heel veel kleine eettentjes. Die
vind je allemaal in de grote centrale ruimte, net
een overdekte markt!

Mensen vanuit de hele wereld weten de weg naar
De Hallen Amsterdam inmiddels te vinden. Om een
film te pikken, een hapje te eten, te overnachten of om
gewoon alleen maar van de architectuur te genieten.
Jij na Kunstschooldag[en] ook!

Kunstschooldag[en]®
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Willemijn Verkaik
Edwin Jonker e.a.

Annie
De wereldberoemde musical
in een nieuw jasje

5 t/m 24
mei

Boek Thomas Meehan Muziek Charles Strouse
Liedteksten Martin Charnin

Deze productie kwam tot stand in samenwerking
met
Theatre
International
en
DezeMusic
productie
kwam
tot stand Europe
in samenwerking
Auteursbureau
ALMO
bvba.
met Music Theatre
International
Europe en
Auteursbureau ALMO bvba.

Bestel nu je kaarten op delamar.nl

www.delamar.nl
www.amsterdamurbandance.nl

DeLaMar Theater

Amsterdam Urban Dance
Company

Vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
Marnixstraat 402
Tram 1-2-5-7-11-12-19
(halte Leidseplein)

Waar nu het DeLaMar Theater staat, vlakbij het Leidseplein, stond ooit een
school, de Spieghelschool. Het Barlaeus maakte er gebruik van. Toen het
gebouw als school werd afgekeurd, was het lange tijd de kleedkamer van
de Stadsschouwburg. Na de Tweede Wereldoorlog werd het verbouwd
Sierlijk fladderende vlinders, jazzy-huptot theater en kreeg het de naam De La Mar Theater, naar de acteur
Nap de la Mar. Maar er kwam zo weinig publiek, dat het theater al snel
pende kangoeroes, energieke danwerd gesloten. Niet voor lang hoor, een jaar later ging het al weer open.
cehall-dansende struisvogels, over de
Nu onder de naam Nieuwe de la Mar en met meer succes. Jarenlang
grond voortkruipende reptielen, duetten
traden er vele bekende cabaretiers op. Vraag maar eens aan je (groot)
tussen zeedieren, trotse flamingo’s
ouders of ze daar Wim Kan, Wim Sonneveld of Freek de Jonge wel
die elkaar volgens de principes van de
eens hebben gezien. In 2005 werd het theater opnieuw gesloten.
Op initiatief van Joop en Janine van den Ende werd het opnieuw
tangodans tot zwoele hoogtes weten op
verbouwd. Vijf jaar duurde het, maar toen stond er een schitterend
te zwepen, battlende pauwen in hiptheater, het DeLaMar Theater. Modern, maar met behoud van hishop-stijl en de big five voortbewegend op
torische details. Bekijk de gevel maar eens, behalve veel glas, is
een dreunende afro-beat… Wat begint als
nog steeds de oude gevel van de Spieghelschool te zien. Ook in
dit moderne gebouw treden bekende cabaretiers op. Maar er is
een doorsneeschoolreisje naar de dierentuin,
nog veel meer. Zo zijn er musicals, komedies, toneelklassiekers,
groeit uit tot een spectaculaire ontdekfestivals, jeugdtheater en… dansvoorstellingen. Zoals tijdens
kingstocht langs de verschillende diersoorten
Kunstschooldag[en].

DierenRijk

en hun eigen specifieke wijze van bewegen.
Laat je tijdens Kunstschooldag[en] betoveren
door het rijke DierenRijk van de dansers van
Amsterdam Urban Dance Company.

Amsterdam Urban Dance Company is een structureel
samenwerkingsverband tussen PACT+DANS van het
ROC van Amsterdam, een aantal dansgezelschappen en
Stichting JAM.

Kunstschooldag[en]®
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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
Amster dam

Een schitterende reis
In het Diamant Museum ga je tijdens Kunstschooldag[en] op reis. Je begint bij het ontstaan van
de diamant. Je ontdekt waar die vandaan komt
en hoe die wordt gevormd. Daarna ontmoet je
diamantslijpers en goudsmeden die de edelstenen
bewerken. Wist je trouwens dat Amsterdam al sinds
de 16e eeuw een echte diamantstad is? De beste
diamantslijpers komen hier vandaan! Uiteindelijk kom
je oog in oog te staan met de gezette diamanten zoals
deze al eeuwenlang gedragen worden door rijken uit
de hele wereld.
Zorg dat je de hoogtepunten van het museum niet mist:
de collectie kronen uit verschillende culturen en tijdperken, een met diamant bezette glazen katana (dat is
een Japans zwaard), het kleinst geslepen diamantje ooit
en tenslotte de apenschedel volledig bezet met briljant
geslepen diamanten. Niet schrikken!

Kunstschooldag[en]®

Donderdag 26 maart
10+14 uur
Paulus Potterstraat 8
museum op 1e en 2e etage
Tram 1-7-19 (halte
Spiegelgracht), tram 2-5-12
(halte Rijksmuseum)

Het Diamant Museum is gevestigd in een
beschermd, monumentaal pand gelegen tussen
het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum
in het hart van het Amsterdamse Museumkwartier. Het pand is in 1902 als vrijstaande
villa ontworpen door architect L. Breier. Deze
bouwkundige heeft meer huizen in Amsterdam-Zuid op zijn naam staan. Neem maar
eens een kijkje in de Alexander Boersstraat,
de PC Hooftstraat en de Van Eeghenstraat.
En ken je het gedenkteken op het heuveltje in het Sarphatipark? Daarvan was de
architect medeontwerper.
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HOE ZIE JIJ DE WERELD?
ONTDEK MEER OVER AMSTERDAM,
HET VRIJE DENKEN EN VERBODEN BOEKEN

BEZOEK DE EMBASSY OF THE FREE MIND!
HUIS MET DE HOOFDEN
KEIZERSGRACHT 123, AMSTERDAM
EMBASSYOFTHEFREEMIND.COM

www.embassyofthefreemind.com

Embassy of the F r ee Mind
H uis met de Hoof den

Vrij denken
als een vrijdenker

Donderdag 26 en vrijdag
27 maart
12+14 uur
Keizersgracht 123
Tram 2-4-14 (halte Dam),
tram 12 (halte Dam/
Raadhuisstraat), tram
13-17 (halte Westermarkt),
bus 18+21 (halte
Marnixplein)

Iets bijzonders leren? Kennis maken met de
vrijdenkerstraditie van Amsterdam? Dan is een
rondleiding in de Embassy of the Free Mind,
Ambassade van de Vrije Geest, echt iets voor
Embassy of the Free Mind vind je in Het Huis met de Hoofden, een groot 17e-eeuws grachtenpand aan de Keizersjou. Met de betoverende collectie historische
gracht. Het is in 1622 gebouwd voor Nicolaas Sohier, een
boeken waar Perkamentus jaloers op zou zijn
rijke kousenhandelaar en groot liefhebber van kunst.
als startpunt, word je meegenomen naar de tijd
De gevel van het pand, de buitenkant, is flink versierd.
waarin je nog niet zomaar mocht schrijven, zeggen
Dat is een typisch voorbeeld van renaissancekunst. De
architect is hoogstwaarschijnlijk Hendrick de Keyser,
en denken wat je wilde. Maar toch waren er menontwerper van gebouwen die je vast wel kent. Bijsen die dat durfden! Amsterdam staat sinds de 17e
voorbeeld de Montelbaanstoren schuin tegenover het
eeuw bekend om zijn vrijheid van religie, individuele
Centraal Station, de Munttoren vlakbij Pathé Tuschinvrijheid en vrijheid van drukpers. Het gedachtegoed
ski en de Westerkerk met de grote blauwe kroon op
van grote denkers was in die tijd in Europa verboden,
de torenspits. Voordat je het Huis van de Hoofden
binnenloopt, moet je echt even naar boven kijken.
behalve in onze stad. Het was de enige Europese
Dan begrijp je waarom het huis zo is genoemd.
plaats waar ongewone ideeën zonder problemen
gedrukt mochten worden. Dat leverde een bloeiende
boekenindustrie op. Boeken waren wat het internet
nu is, een middel om kennis te verspreiden en mensen
te verbinden. Ontdek tijdens Kunstschooldag[en] wat
al die bijzondere, ooit verboden boeken uit Bibliotheca
Philosophica Hermetica Collectie te vertellen hebben.
Ontcijfer de geheime symbolen die aan de muur hangen.
En ontdek of je net zo’n vrijdenker bent als Jacob Böhme,
de Duitse filosoof die heel veel vragen durfde stellen!

Kunstschooldag[en]®
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Eye Filmmuseum

Of haal het museum
Kom met je klas naar je klas in met onze
Eye Filmmuseum.
gastlessen en gratis
lesmethode ﬁlm.
eyeﬁlm.nl/primair-onderwijs

www.eyefilm.nl/primair-onderwijs

Eye Filmmuseum

Een reis rond de wereld

Donderdag 26 maart
10+12+14 uur
IJpromenade 1
Bus 38 (halte
Buiksloterwegveer), pont
Buiksloterweg

Dichtbij huis en toch heel ver weg. Tijdens
Bijna tien jaar geleden verhuisde Het Filmmuseum vanuit
Kunstschooldag[en] ga je in Eye Filmmuseum
het Vondelpark naar het futuristische gebouw aan de
met de hele klas op ontdekkingsreis, zónder
noordelijke IJ-oever. Sindsdien heet het Eye Filmmuseum. Het gebouw, ontworpen door de Oostenrijkse
koffers. Vanuit je bioscoopstoel maak je een
Delugan Meissl Associated Architects, heeft een heel
gigantische reis rond de wereld! Terwijl je naar
bijzondere vorm. Iedereen ziet er wat anders in, een
korte films kijkt word je ongemerkt meegenomen.
kikker, een walvis, een oog… Waar lijkt het volgens
Daar ga je… door de woestijn, langs zinderende
jou op? Kijk tijdens Kunstschooldag[en] zelf maar
fata morgana’s, via een donker bos en een duister
eens goed. In Eye vind je echt alles over film. Van
een superuitgebreid filmarchief met bekende en
circusterrein, over de Hollandse dijken naar een
onbekende klassiekers tot speciale tentoonstellinvirtuele manege. Door de kijkvragen en actieve
gen en bioscoopzalen waar je de nieuwste films
doe-opdrachten ontdek je van alles over film: Hoe
kunt zien. Zou je in de klas wat meer met film
het kan dat je door het verhaal en de personages
bezig willen zijn, vraag dan de juf of meester bij
Eye gratis lesmateriaal op te vragen. Bijvoorwordt meegezogen; Dat het lijkt alsof je deel uitbeeld het lespakket Avonturen in het Donker,
maakt van het verhaal; Dat je de tijd vergeet; Dat je
om te ontdekken hoe films worden gemaakt.
niet meer doorhebt in de bioscoop te zitten. Kortom,
hoe neemt een filmmaker jou mee in het verhaal?
Alvast een tipje van de sluier… het heeft te maken met
het gebruik van de camera, met licht, geluid en bijvoorbeeld de muziek die je hoort.
Nieuwsgierig? Tot snel in Eye!

Kunstschooldag[en]®

31

House of Foam

www.foam.org

Foam

Kijken met de ogen
van een fotograaf

Vrijdag 27 maart
12 uur
Keizersgracht 609
Tram 2 (halte Koningsplein),
tram 7, (halte Vijzelgracht),
tram 14 (halte
Rembrandtplein), metro 52
(halte Vijzelgracht)

Foam Fotografiemuseum Amsterdam bestaat sinds 2001.
In Foam Fotografiemuseum Amsterdam
Het is gehuisvest in maar liefst drie oude grachtenpanden
hangt werk van jonge getalenteerde
aan de Keizersgracht. Ooit bevond zich daar Museum Fodor,
fotografen. Tijdens Kunstschooldag[en]
vernoemd naar de 19e-eeuwse verzamelaar van moderne
krijg je de kans om hun foto’s te zien. Niet
kunst, Carel Joseph Fodor. Hij had de panden gekocht om
zijn vele schilderijen en tekeningen onder te brengen.
zomaar zien en dan weer doorlopen… Nee,
Omdat hij het belangrijk vond dat zijn verzameling na
je wordt uitgedaagd om echt goed te kijken.
zijn dood door iedereen bekeken kon worden, schonk
Samen met een museumdocent die vertelt
hij alles aan de stad Amsterdam. Op voorwaarde dat er
over het werk ontdek je van alles in de foto
een museum voor zijn enorme collectie zou komen. In
en kom je tot een eigen mening over dat wat
1863, drie jaar na zijn dood, opende Museum Fodor zijn
deuren. Tot 1992, toen de collectie werd opgesplitst,
je ziet. Een mening die misschien wel totaal
bevond het museum zich in het pakhuis aan de Keiafwijkt van die van je klasgenoten. Mooi, missie
zersgracht. Architect Cornelis Outshoorn, bekend van
geslaagd, dat is precies de bedoeling! Want op
het Amstel Hotel, heeft het pand indertijd tot museum
deze manier ontdek je met elkaar, door te kijken
verbouwd. Kijk, voordat je naar binnen gaat, eens
naar boven. Dan zie je een indrukwekkende gevel in
en te discussiëren, het verhaal van de fotograaf,
neostijl, een ontwerp van zijn hand.
het onderwerp en de bedoeling van de expositie.
Na Kunstschooldag[en] bekijk ook jij de wereld
met de ogen van een fotograaf.

Kunstschooldag[en]®
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WIL JIJ BIJ FRAMER FRAMED EEN TENTOONSTELLING BEZOEKEN?

In onze educatieruimte STUDIO OOST zijn
kinderen van 3-8 jaar welkom om zelf te
onderzoeken en te experimenteren.
Ben je 8 jaar of ouder? Kom met school of
een groep langs in onze expo-ruimte voor
een rondleiding of workshop!
Geïnteresseerd?

Framer Framed:
Oranje-Vrijstaatkade 71
Amsterdam

Mail naar: educatie@framerframed.nl

www.framerframed.nl/educatie

STUDIO OOST is een samenwerking tussen
Toeval Gezocht en Framer Framed.

… met een groep of met je school?
… met je ouders, broertjes en/of zusjes?

www.framerframed.nl

F r amer F r amed

Kijken,
ontdekken, beleven

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Oranje Vrijstaatkade 71
Tram 19 (halte Oostpoort),
bus 37 (halte Linnaeusstraat/
Wijttenbachtstraat)

Framer Framed is sinds 2019 gevestigd aan de Oranje
Bij Framer Framed ga je tijdens KunstVrijstaatkade in Amsterdam-Oost, vlakbij winkelcentrum

schooldag[en] samen met je groep en een
Oostpoort. De voormalige Oostergasfabriek is ontworpen
gespreksleider kunstwerken bekijken en
door architect Gosschalk, die eerder ook de Westergas
bespreken. Wat zie jij in een kunstwerk, wat
fabriek ontwierp. Het oorspronkelijke complex bestond uit
zes fabrieken, twee gashouders en een watertoren. Tot
ziet de ander? Je hoeft niets te weten over
1962 was een deel van de fabriek nog in gebruik als verhet werk of de kunstenaar. Het gaat erom
deelstation van gas. Van het originele gebouw is sinds de
wat jij ziet, waar je nieuwsgierig naar bent en
renovatie van 2009 alleen nog maar de gevel over. Deze is
dat met de anderen delen en onderzoeken.
goed herkenbaar door zijn gele bakstenen en opvallende
Foute antwoorden bestaan niet: wat je ziet
vorm. De rest van de tentoonstellingsruimte is helemaal
nieuw. Dat is echt heel goed te zien. Dat zul je tijdens
is nu eenmaal wat je ziet, geen speld tussen
Kunstschooldag[en] wel opvallen. Je weet nu precies
te krijgen. Zo ziet iedereen wat anders. Je
waar je bij Framer Framed op moet letten. Vergeet in
zult merken dat je met elkaar een hoop kunt
ieder geval niet omhoog te kijken, buiten én binnen.
ontdekken in een kunstwerk. Deze manier
Eenmaal binnen dan eisen de kunstwerken al snel je
aandacht op. Dankzij de vele exposities is er altijd
van kunstkijken gebeurt volgens een speciale
wat te zien bij Framer framed.
methode, Visual Thinking Strategies genaamd.
Deze is in de jaren negentig ontwikkeld in het
MoMA, Museum of Modern Art in New York. Volgens deze methode is kunstkijken is niet alleen leuk
om te doen, maar is het ook goed voor je hersenen.
Dat heeft onderzoek uitgewezen. Het verbetert
het waarnemingsvermogen, het creatieve denken,
de verbeeldingskracht en zelfs de taalvaardigheid…
Dus, wees welkom, kijk rond en laat horen wat jij ziet!

Kunstschooldag[en]®
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www.heesterveldcc.nl
www.dgaimusicschool.nl

DG AI Music School

H eest er veld

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Heesterveld 35-C
workshop-locatie: Heesterveld
35-A
Bus 41 (halte Hogevecht),
metro 50-54 (halte Bullewijk)

Workshop Drummen

Tijdens Kunstschooldag[en] krijg je
een drumworkshop. Onder leiding van
topdocenten uit de muziekscene maak
je kennis met verschillende ritmes:
Afro, hiphop, pop, soul, reggea, salsa
en nog veel meer. Terwijl je al doende
kennis maakt met de drumtechnieken,
leer je sneller drummen dan je ooit had
durven dromen! Jouw unieke sessie wordt
vastgelegd op video. En die neem je mee
op je phone mee naar huis!

Workshop Zingen

Vlak naast metrostation Bullewijk staat een opvallend huizenblok.
Vrolijke kleuren, coole uitstraling, de energie straalt ervan af. Zo’n
blok waar je best zou willen wonen, werken, spelen. Hier zit een
broedplaats, een plek waar Amsterdamse kunstenaars, muzikanten,
rappers, graffiti artists, dichters en producers wonen en werken. En
waar culturele organisaties hun onderkomen hebben gevonden.
Samen vormen ze de Heesterveld Creative Community. Reken
maar dat hier de mooiste dromen ontstaan en uitkomen. Zoals
in DGAI Music School, de muziekschool met focus op urban
arts, waar je samen met echte professionals je muzikale talent
en skills kunt ontwikkelen. Grote kans dat je na Kunstschooldag[en] de smaak te pakken hebt en muzieklessen wilt volgen.
Dat kan op Heesterveld, maar ook op zes andere locaties in
Amsterdam Zuidoost. Kom en neem je vrienden en vriendinnen mee. Check de website!

Tijdens de workshop zang word je gecoacht
bij het instuderen van een aantal popsongs.
Niet om in je eentje te zingen, maar samen,
in een koor. Het blijft niet bij zingen alleen,
je krijgt ook verschillende zangtechnieken en
moves aangeleerd. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je binnen korte tijd een medley van
verschillende popsongs zingt, die je vervolgens in
de studio van DGAI Music School mag opnemen.
Jouw exclusieve track neem je daarna mee op je
phone.

Kunstschooldag[en]®
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www.heesterveldcc.nl
www.jtszo.nl

Jeug dtheater school
Zuidoost
H eest er veld

Acteren kun je leren!

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Heesterveld 35-B
Bus 41 (halte Hogevecht),
metro 50-54 (halte Bullewijk)

Wist je dat hoe vaker je acteert, hoe meer je
Overal in de stad vind je broedplaatsen, een plek waar
durft en hoe beter je wordt? Net als de leerkunstenaars van allerlei disciplines samen wonen en
lingen van JTSZO. Ze volgen acteerlessen aan
werken. Als je door het boekje bladert ontdek je dat
de Jeugdtheaterschool Zuidoost en staan dan
meer broedplaatsen in het programma zijn opgeal snel op de planken om te spelen voor groot
nomen, Broedplaats LELY bijvoorbeeld en NDSMwerf. Heesterveld Creative Community bestaat
publiek. In het Bijlmer Parktheater bijvoorbeeld,
sinds 2012, indertijd opgericht als collectief van
in de Krakeling, in ITA. Sommige JTSZO-acteurs
vakvrouwen en -mannen, studenten en culturele
zijn zo goed, die treden zelfs op in het buitenland.
ondernemers. Dankzij een groep creatieve bewoAl die JTSZO-spelers zijn ook mede-regisseur. Hoe
ners die hun buurtje graag mooi en bruisend
precies? Tijdens Kunstschooldag[en] ontdek je
wilde maken. Inmiddels wonen en werken in
Broedplaats Heesterveld beeldend en grafisch
het geheim. Als je een duik neemt in de creatieve
kunstenaars, muziekproducenten, schrijvers,
snelkookpan die voor je klaarstaat. Als je aan de
dichters, zangers, rappers en culturele organihand van scenes, types, overgangen, improvisatie,
satietalenten. Eén grote creatieve smeltkroes.
uitstraling, dans, het maken van ritmes met je stem, je
En op deze bruisende plek duik jij tijdens
Kunstschooldag[en] in de creatieve snellichaam en instrumenten leert hoe je jezelf cool kunt
kookpan van JTSZO!
presenteren. Let maar op, binnen vijfenveertig minuten
durf jij jouw verhaal voor publiek te vertellen. De smaak
te pakken? Volg de snelkookcursus bij JTSZO en sta in
juni op het podium van een echt theater!

Kunstschooldag[en]®
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DANSMAKERS
AMSTERDAM
DANS PRODUCTIEHUIS/
WERKPLAATS/PODIUM

DANS
PRODUCTIEHUIS
/WERKPLAATS/
PODIUM VOOR
AANSTORMEND
TALENT
Images ©Thomas Lenden

INFO & TICKETS DANSMAKERS.NL
GEDEMPT HAMERKANAAL 203
AMSTERDAM NOORD

www.hermitage.nl

Her mitag e Amster dam

Juwelen!

Schitteren aan het Russische hof

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
14 uur
Amstel 51 verzamelen in de foyer
Tram 14, metro 51-53-54
(halte Waterlooplein)

Vlak bij de Magere Brug aan de Amstel ligt een statig

pand dat met de erfenis van een rijke koopman in de
De juwelencollectie van de Hermitage is fabe17e eeuw is gebouwd. Twee eeuwen lang was het
lachtig. Meestal ligt die goed opgeborgen. Maar
een tehuis voor ‘oude besjes’. Vanaf de 19e eeuw
nu schitteren honderden kostbare juwelen in
mochten er ook oude mannen wonen. Tot 2009 is
het gebouw, Het Amstelhof, een bejaardentehuis
Juwelen!, de tentoonstelling over twee eeuwen
gebleven. Maar in dat jaar kreeg het een andere
mode aan het Russische hof in Sint-Petersburg.
bestemming en een nieuwe naam. De oudjes
Samen met heel veel portretten en een overvloed
maakten plaats voor wereldberoemde kunst.
aan rijk versierde japonnen en kostuums geven ze
Amsterdam was een nieuw museum rijker, de
een beeld van de mode die werd gedragen door de
Hermitage Amsterdam. Het museum is een soort
afdeling van het beroemde Hermitage Museum
jetset in de negentiende en vroege twintigste eeuw.
in de Russische stad Sint-Petersburg. Daar is
Door de keizerinnen Anna, Elisabeth en Catharina de
ongelooflijk veel kunst te vinden. Zo veel dat
Grote, door grootvorsten en tsarina’s, door adellijke
een deel wel ergens anders getoond kan worfashionista’s. Bij feesten en partijen droegen zij de
den. Onder andere in de Hermitage Amsterdam dus.
meest schitterende kleding. Daar hoorden uiteraard
juwelen bij, passend bij hun persoonlijkheid, smaak,
afkomst en rijkdom. Ze werden besteld bij de beroemde
juwelenhuizen Cartier, Tiffany en hofleverancier
Fabergé, namen die je misschien wel eens hebt horen
vallen. Na de Russische Revolutie zijn veel sieraden verloren gegaan. Gelukkig niet alles. De bewaard gebleven
topstukken schitteren nu in Juwelen! Juwelen die jij tijdens
Kunstschooldag[en] gaat bewonderen.

Kunstschooldag[en]®
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www.ketelhuis.nl
www.cinekid.nl

Het Ketelhuis

Korte films,
krachtige inhoud

Vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
Pazzanistraat 4
Tram 5 (halte Van
Limburgstirumplein, bus 21
(halte Van Hallstraat), bus 22
(halte Nassauplein)
Cinekid en Het Ketelhuis
Cinekid ken je van het jaarlijkse festival in de herfstvakantie op de
Westergasfabriek. Daar waar alles draait om film, tv en nieuwe
media. Ieder jaar komt Cinekid met meer dan honderdvijftig bijzondere films en tv-programma’s. En in de grootste digitale speeltuin van de wereld, het MediaLab, vind je de meest innovatieve
tools, games, installaties en apps.

Films kunnen jouw beeld over de wereld en
het leven verbreden. Letterlijk, door films
uit verschillende situaties en culturen te
bekijken. Én figuurlijk, omdat de films je op
een nieuwe manier leren kijken naar dat wat
je gewend bent. Tijdens Kunstschooldag[en]
nemen Cinekid en Het Ketelhuis je mee in de
wereld van de korte, maar krachtige film. Je
krijgt een aantal korte films die geselecteerd
zijn voor Cinekid 2020 te zien. Na afloop wil
de organisatie heel graag weten wat jij en je
klasgenoten van de films vonden. Komen ze door
de selectie? Geef je mening en bepaal mee welke
films uiteindelijk op de komende editie van het
festival gedraaid gaan worden. Ga er maar eens
goed voor zitten!

Kunstschooldag[en]®

Cinekid

Het Ketelhuis op de Westergasfabriek is meer dan een
filmtheater. Het is een plek waar filmliefhebbers en professionals elkaar ontmoeten, om kennis, ervaring en nieuwtjes
uit te wisselen, inspiratie op te doen. Het is hét huis voor
de Nederlandse film. Niet de doorsnee film zoals je die in
de grote bioscopen ziet, maar films die een artistieke en/
of maatschappelijke boodschap hebben. Dé plek om de
betere jeugd- en familiefilms te zien, vaak Nederlands
gesproken en in 2D. Maar heb je alleen maar zin om wat
te kletsen, te drinken, te eten? En ondertussen kans te
maken op het spotten van een acteur/actrice? Ook dan
is Het Ketelhuis ‘the place to be’.
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water verbindt werelden

www.hetscheepvaartmuseum.nl

Het Scheepvaar tmuseum

VOC-schip Amsterdam
Haren in de wind! Klim aan boord van De
Amsterdam en ontdek hoe het was aan boord
van zo’n groot galjoen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie dat in negen maanden
van Nederland helemaal naar Azië zeilde. Hoe
ging het met eten en drinken? Waar kwamen
de bemanningsleden vandaan. Weet je dat de
jongsten aan boord twaalf jaar waren. Waarschijnlijk net zo oud als jij nu bent! Maak het tijdens
Kunstschooldag[en] allemaal mee. Ga samen met
een enthousiaste museumdocent op ontdekkingstocht over het beroemdste VOC-schip dat al op zijn
eerste reis verging. Na Kunstschooldag[en] weet jij
als geen ander wat er aan boord werd gegeten; hoe,
zonder koelkast, werd gezorgd voor voldoende voedsel
en waarom de bemanning niet de hele nacht mocht
doorslapen.

Kunstschooldag[en]®

Vrijdag 27 maart
12+14 uur
Kattenburgerplein 1
Tram 26 (halte
Kattenburgerstraat), bus 22
(halte Kadijksplein)

Het gebouw waarin Het Scheepvaartmuseum gevestigd is, is misschien ook wel zijn grootste collectiestuk! Ruim driehonderdvijftig jaar geleden werd het
gebouwd om als magazijn te dienen bij een grote
werf waar oorlogsschepen werden gebouwd. Er
lagen touwen, zeilen en nog veel meer. Het is een
oud gebouw, maar dankzij een flinke opknapbeurt
is het nu ook een modern gebouw geworden met
een indrukwekkende, overkapte binnenplaats.
Kijk maar eens naar boven! In verschillende
tentoonstellingen BELEEF je de geschiedenis.
Samen met de museumdocent KIJK je naar
gekke, oude en spannende VOORWERPEN en
ontdek je de VERHALEN die er achter zitten.
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www.zonnehuis-amsterdam.nl
www.stadsherstel.nl
www.wijnandstomp.nl

Het Zonnehuis

Stadsher st el Amst er dam

Vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
Zonneplein 30
Bus 35 (halte
Meteorensingel), bus 36
(halte Ananasplein)

Wijnand Stomp

Story Comedy Show

Het Zonnehuis is een monumentale locatie van Stadsherstel
Amsterdam. Een prachtig voorbeeld van de Amsterdamse
Schoolstijl. Het gebouw, geopend in 1932, is onlosmakelijk
verbonden met de geschiedenis van Amsterdam-Noord. In
de jaren dertig was de werkeloosheid hoog. De bouw van
het Zonnehuis kwam in deze tijden van financiële crisis
dus als geroepen. Die zorgde voor banen en inkomens
voor de vele werkeloze arbeiders die er toen waren. Oorspronkelijk was het Zonnehuis het verenigingsgebouw
voor de arbeiders van het NDSM-terrein. In 1993 werd
het gebouw net op tijd gered van de sloop. Gelukkig
maar, want behalve dat het een prachtig monument
is, is het tegenwoordig een podium voor musicals,
recepties en popconcerten. En voor de verhalenverteller waar je tijdens Kunstschooldag[en] naar gaat
luisteren.

Wijnand Stomp, alias Mister Anansi, is humoristisch, ondeugend en een tikkeltje wijs. En hij
is Story Comedian, Pearl of the Dutch Caribbean ‘Art & Literature’ en verteller van het
jaar 2013. Kortom één van de beste theatrale
vertellers van Nederland. Razendsnel wisselend
van personages en in een stroomversnelling van
verhalen met nieuwe en oude Anansi-liedjes
vertelt Wijnand waarom hij doet wat hij doet en
waarom hij dat doet. Een tipje van de sluier… het
is allemaal de schuld van zijn oma die hem ooit
de bijnaam ‘Anansi-mannetje’ gaf. Weten hoe dit
precies zit? Ontdek het zelf, tijdens Kunstschooldag[en] en erna. Luister, geniet en lach je suf tijdens
de Wijnand Stomp Story Comedy Show.

Kunstschooldag[en]®
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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

Imag ine IC

Erfgoedmakers
Erfgoed maken? Hoe doe je dat? Tijdens Kunstschooldag[en] ontdek je het bij Imagine IC!
In Erfgoedmakers draait alles om voorwerpen
en emoties. Samen met je klasgenoten bekijk
je oude en nieuwe voorwerpen en bepaal je met
elkaar wat je van ze vindt. Zijn de voorwerpen
waardevol? Horen ze in een museum thuis? Je zult
merken dat het best moeilijk is om dat te bepalen.
Maar met behulp van emoji’s en een creatieve
opdracht kom je een heel eind!

Kunstschooldag[en]®

Donderdag 26 maart en
vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
Bijlmerplein 393
Metro 50-54 (halte
Amsterdam Bijlmer Arena)

Imagine IC deelt samen met OBA Bijlmerplein sinds
mei 2017 een gebouw dat ooit het Belastingkantoor
was. Shop je wel eens in Amsterdamse Poort dan ben
je er vast wel eens langs gelopen of binnen geweest.
In die ruimte met die enorme glazen overkapping
verkent en verzamelt Imagine IC verhalen van het
dagelijkse hedendaagse leven. Met name van de
samenleving die jongeren samen maken. Want
volgens Imagine IC kennen jongeren de stad beter
dan wie ook en zijn zij de bewakers van het erfgoed van hun eigen super-diverse tijd. De verhalen van het leven in de grote stad documenteert
Imagine IC samen met de jongeren in digitale
beeld- en geluidsproducties. En die producties
worden dan weer geëxposeerd, online gepresenteerd en op scholen besproken.
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BEZOEK MET JE KLAS

HET JOODS CULTUREEL KWARTIER
KIJK OP JCK.NL/BASISONDERWIJS

www jck.nl

Joods Cultur eel
Kwar tier

Op bezoek
bij familie Hollander

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Nieuwe Amstelstraat 1
Tram 14 (halte Waterlooplein),
metro 51-53-54 (halte
Waterlooplein uitgang Nieuwe
Amstelstraat)

Het JCK Kindermuseum hoort bij het
Joods Historisch Museum. De jongste
In het hart van het Joods Cultureel Kwartier, de oude Jodenbuurt,
vind je in vier 18e-eeuwse synagogen het Joods Historisch
bezoekers van het Joods Cultureel
Museum. Het was daar niet altijd gehuisvest. In 1932, toen
Kwartier worden daar verwelkomd. Wandel
het museum officieel werd geopend, zat het in een torenkaje binnen, dan is het net alsof je bij iemand
mertje van het Waaggebouw op de Nieuwmarkt. In de oorlog
op bezoek gaat. Het is namelijk ingericht als
verdween het, want de Duitsers sloten het museum in 1940
een woonhuis, het huis van de joodse familie
en namen de collectie mee naar hun land. Tien jaar na het
einde van de oorlog, in 1955, keerde het museum terug in de
Hollander. Je start tijdens KunstschoolWaag. Van de oorspronkelijke collectie was niet veel meer
dag[en] in de keuken. Daar leer je wat kosjer
over. In de jaren zeventig en tachtig zijn de vier synagogen
eten is. Dan ga je naar het atelier om matzes
gerestaureerd. Door ze met elkaar te verbinden ontstond
-dat zijn superplatte, ongerezen broden die
een gigantische ruimte, uitermate geschikt voor het Joods
Historisch Museum. Zo kon het museum de Waag voorop crackers lijken- te versieren en lekker op
goed verlaten en in het oude monumentale Synagogente eten. En dan mag je in de studeerkamer
complex zijn intrek nemen. Daar waar jij tijdens Kunstook nog je naam schrijven in het Hebreeuws,
schooldag[en] het JCK Kindermuseum gaat bezoeken.
de officiële taal van het Jodendom. Welkom in
huize Hollander!

Kunstschooldag[en]®
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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
Amster dam

Spannende verhalen

Donderdag 26 maart
12+14 uur
Vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
Dam
Tram 2-4-11-12-13-14-17 (halte
Dam), metro 50-51-52 (halte
Rokin)

Ken jij de spannende verhalen over de oude
Grieken en de Romeinen al? Over de zonnegod
Apollo, die het monster van de duisternis overMidden in onze hoofdstad staat het Koninklijk Paleis
won? Over de Romeinse consul Fabricius, die niet
Amsterdam, het officiële ontvangstpaleis van Koning
bang was voor een woeste olifant? Of over de
Willem-Alexander. Het werd in de 17e eeuw gebouwd
slimme prinses Ariadne, die de afschuwelijke minoals het stadhuis van Amsterdam en omdat het zo
taurus hielp verslaan? In de 17e eeuw bouwden de
indrukwekkend groot en mooi was, werd het toen
burgemeesters van Amsterdam een fonkelnieuw
het Achtste Wereldwonder genoemd. In 1808 werd
het stadhuis een echt paleis. Tegenwoordig ontstadhuis. Ze versierden het van top tot teen met de
vangt onze koning hier zijn belangrijkste gasten,
mooiste verhalen uit de oudheid. Op schilderijen en
tijdens diners en staatsbezoeken. Heel soms
op levensgrote beelden van marmer. En weet je wat
slaapt hij hier dan ook. Als de koning het gebouw
zo handig was? Elk van deze antieke dames en heren
niet gebruikt, mogen bezoekers naar binnen.
Jij ook, je bent dus van harte welkom, tijdens
verbeeldt een verstandige les voor de burgemeesters:
Kunstschooldag[en] en erna!
een gebruiksaanwijzing om de stad goed te besturen. Kom die wijze boodschappen ontdekken tijdens
Kunstschooldag[en]!

Kunstschooldag[en]®
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Na de
kunstschooldag
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 in de
klas. Of in een theater bij jou in de buurt.
www.idfa.nl/onderwijs
www.moviesthatmatter.nl/educatie

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

Kr iter ion

Movies t hat Mat t er & IDF A

Tijdens Kunstschooldag[en] niet weg te denken: een
‘nadenk’-film van Movies that Matter en een documentaire van IDFA, het Internationale Documentaire
Film Festival. Dit jaar presenteren ze twee bijzondere
jeugdfilms: een documentaire en een animatiefilm.
De films gaan over sterke kinderen die uitdagingen
tegenkomen, maar hier creatief mee om weten te gaan.
Zoals ieder jaar zijn ook tijdens deze Kunstschooldag[en]
de makers aanwezig om na afloop al jouw vragen te
beantwoorden en is er een quiz die de verschillen tussen
documentaire en film duidelijk maakt.

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Kriterion | Movies that Matter
& IDFA
Roetersstraat 170
Tram 1-7-19, metro 51-53-54
(halte Weesperplein)

Documentaire: Ons Eiland
Op het prachtige, onbewoonde eiland van hun opa spelen
de zussen Shanna (10) en Mirte (13). Mirte heeft het syndroom van Down en vindt het steeds moeilijker om haar jongere zusje te begrijpen. Shanna heeft ondertussen af en toe
moeite met de fantasievolle buien van Mirte. Toch houden de
zussen ook veel van elkaar. Shanna wil later uitvinder worden
en besluit om in het geheim te werken aan een uitvinding die
het leven van haar zus makkelijker kan maken.

In Kriterion zijn studenten de baas! Dat was
al in 1945, toen zij een bioscoop in een oud
gebouw begonnen. En dat is nog steeds
zo. Behalve dat ze er geld mee verdienen
om hun studie te kunnen betalen, bepalen ze zelf welke films worden vertoond.
Vaak zijn dat films die net een beetje
anders en minder bekend zijn dan die
je in de grote bioscopen ziet. Ben jij
een filmfanaat en ga je over een paar
jaar studeren? Onthoud deze superwerkplek!

Speelfilm: Munya in Mij
De zware Munya van tien probeert op haar dagelijkse route
naar de Turkse supermarkt tevergeefs het bankje met pesters te
ontwijken. En dan heeft ze ook nog eens een moeder die het haar
niet makkelijk maakt. Tot ze op een dag inziet dat ze zich niet
moet verbergen. Ze moet zich juist laten zien! Dankzij de muziek
van rapper Nina slaat Munya terug op een wel heel bijzondere
manier.
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Wie moet er voor ouderen en
weeskinderen zorgen?

Was het fijn
om hier te
wonen?

Was regentes zijn een baan?

Nieuwe Keizersgracht 570
1018 VG Amsterdam
+31(0)20 - 2142112
info@luthermuseum.nl
www.luthermuseum.nl

Openingstijden Museum
Maandag t/m woensdag
Gesloten
Donderdag t/m zondag
11:00 - 17:00

www.luthermuseum.nl

Luther Museum

Stellingen
verkondigen

Donderdag 26 maart
12+14 uur
Nieuwe Keizersgracht 570
Tram 1-7-19 (halte Korte ’s
Gravesandestraat), tram 14
(halte Artis), metro 51-53-54
(halte Weesperplein)

Niet ver van Artis bevindt zich het Luther Museum, in een indrukwekKunstschooldag[en] in het Luther
kend 18e-eeuws pand, gebouwd in 1772 door de Lutherse gemeente
Museum start met een rondleiding.
Amsterdam. Het Lutherhuis, zoals het toen werd genoemd, speelde
Tijdens de rondgang komen allerlei vragen
een grote rol bij de opvang van armen, ouderen en wezen. Maarten
aan de orde: Wie was Maarten Luther?
Luther, de protestantse theoloog en reformator uit de 16e eeuw,
vond het een taak van de kerk om te zorgen voor ouderen en zwakHoe veranderden zijn vijfennegentig
keren in de samenleving. Zijn volgelingen, de lutheranen, namen
stellingen het christelijke geloof? Wie
deze zorgtaak heel serieus. Zo bouwden ze in Amsterdam weeswoonden er in dit gebouw? Hoe was het om
huizen, hofjes voor ouderen en dus dit imposante gebouw. Met
hier te wonen? Maar ook meer algemene
zijn grote kerkzaal, lange gangen en regentenkamers ademt het
vragen: Wie moet er zorgen voor ouderen?
veel geschiedenis. Van 1772 tot 2014, meer dan twee eeuwen,
woonden hier ouderen. De laatste dertig jaar in de Wittenberg,
Mag je geloven wat je wilt? Mag iedereen
je ouders kennen het verpleeghuis vast nog wel. Behalve
een eigen mening hebben? Wanneer mag je
ouderen woonden in het Lutherhuis ook weeskinderen. Jong
kritiek hebben? Misschien denk je hier al wel
en oud dus bij elkaar. Uiteindelijk verkeerde het gebouw in
eens over na en heb je daar een mening over.
een te slechte staat om nog als verzorgingshuis te kunnen
dienen. Na een lange verbouwing werd het in 2017 omgetoNet als Maarten Luther. Maar daar bleef het
verd tot het Luther Museum.
voor hem niet bij. Hij schreef al zijn meningen in
de vorm van stellingen op. En die hing hij aan een
deur, zodat iedereen ze kon lezen. Net als Luther
mogen jij en je klasgenoten na de rondleiding jullie
eigen mening, eigen stelling opschrijven. Al jullie
stellingen worden aan een deur in het museum
bevestigd, zodat deze door alle bezoekers gelezen
kunnen worden. Bedenk maar alvast wat je de
bezoekers wilt meegeven!

Kunstschooldag[en]®

57

MELKWEG SUPPORTS
KUNSTSCHOOLDAG[EN]

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

www.melkweg.nl
@datismakkie

Melkweg Max

Makkie

It’s a meezy thing

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
12+14 uur
Lijnbaansgracht 234-A
Tram 1-2-5-7-11-12-19
(halte Leidseplein)
De Melkweg kent een lange geschiedenis. Ooit was

het een suikerraffinaderij. Later een melkfabriek. Maar
Makkie doet het makkelijk… dat was het motto
toen die in 1969 werd gesloten, mochten jongeren het
van de Amsterdamse rapper toen hij aan het
gebouw gebruiken om leuke events te organiseren.
begin van zijn muziekcarrière stond. Eigenlijk
Dat begon met culturele projecten in de zomer. Daar
heet hij Regilio Macnack. Op twaalfjarige leeftijd,
kwamen ieder jaar super veel jongeren op af. En wel
zo oud als jij nu bent, begon hij met het schrijven
zoveel dat de gemeente besloot om er een cultureel
centrum van te maken dat het hele jaar open mocht
van liedjes en nam die op in zijn thuisstudio.
blijven. Met groot succes, want sinds 1973, dus vijf
Toen hij wat ouder was en de opleiding Music
jaar na de opening van Paradiso, groeide ook de
Production volgde, ontmoette hij Krankjoram.
Melkweg uit tot één van de belangrijkste poppoSamen maakten ze mixtapes en EP’s. Ze wonnen
dia. Met aandacht voor muziek, maar ook voor
kunst en film. Want behalve de concertzalen, zijn
De Most Wanted en de Grote Prijs van Nederland.
er ook een filmzaal en expositieruimte. Artiesten
Na de opleiding stortte Makkie zich fulltime op de
van over de hele wereld treden er op. Publiek
muziek. Hij trad veel op, op de Uitmarkt en Kwaku, in
van heinde en verre weet de Melkweg te vinParadiso, de Melkweg en zelfs in Suriname. Hij won
den. Jij nu ook!
de SuperSongDag in 2016, werd de Dixte op FunX en
genomineerd als FunX Talent tijdens de FunX Awards.
Zijn nieuwste album komt in april uit. Met dezelfde
naam als zijn label, Barmeezy. Daar ga je tijdens Kunstschooldag[en] nummers van horen! Makkie neemt dan
Jenroy mee, zijn backup mc, en natuurlijk een dj. Het
wordt één groot feest, met harde trap beats voor de guys
en lekkere dansnummers voor de girls. Of andersom…
Doet er verder niet toe, Makkie is er voor iedereen!

Kunstschooldag[en]®
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WORKSHOP ‘EEN HIT IN EEN UUR’
Het aanstekelijke enthousiasme van Bazz (frontman van de Bazzookas) zorgt er voor
dat iedereen meedoet, muzikaal of niet. Heb je het ritmegevoel van een ei? Geen
probleem. Groot of klein talent? Ook goed. Met een berg instrumenten bezoekt Bazz
de school, dus van docenten wordt geen voorbereiding verwacht. Alleen een geschikt
lokaal en enthousiasme.
Resultaat: Een samen geschreven
hit, veel plezier, samenwerking
en misschien wel nieuw ontdekt
talent!
Een workshop duurt ongeveer een uur
en is geschikt voor leerlingen vanaf
groep 7 en alle groepen voortgezet
onderwijs. Ervaring in het speciaal basisen voorgezet onderwijs is ruim aanwezig.

Met 50% korting naar ZEP&Friends en NEWĀRK in de MELKWEG op 19 MEI?
Gebruik de code KUNSTSCHOOLDAGEN op www.melkweg.nl
Onweerstaanbare dansgrooves
met drums, blazers, beats,
vocals en dansers. Drummer en
producer ZEP voert met zijn 2
meter lange lijf en bijna even
lange dreads zijn bevriende
muzikanten en dansers aan.
Hij maakt zijn eigen beats en
tracks als een DJ en staat op
het podium als drummer.
ZEP&Friends zorgen ervoor dat niemand meer stil kan staan en stuwen elk feest
naar een hoogtepunt. Heb je ZEP&Friends gemist op de Kunstschooldagen of wil
je ze nog een keer zien?

19 mei – 19:00 – Melkweg Max – Newārk (albumrelease) + ZEP&Friends
Zep Barnasconi studeert deze avond af aan het Conservatorium in Amsterdam.
Newārk viert de album-release en ZEP&Friends spelen in een unieke
show-formatie die nog niet eerder is vertoond.

Contact, boekingen en informatie: Joyce Groet-Pronk – info@boe-kingen.nl / 06-51455797

Eigenlijk is er helemaal niet veel nodig om een
hit te maken. Zelfs geen muzikale ervaring!

www.melkweg.nl
@whatszep
www.boe-kingen.nl

Melkweg OZ

ZEP&Friends
Onweerstaanbare dancegrooves met drums,
blazers, beats, vocals en dansers. Drummer en
producer ZEP voert met zijn twee meter lange
lijf en bijna even lange dreads zijn bevriende
muzikanten en dansers aan. Hij maakt zijn
eigen beats en tracks als een dj en staat op het
podium als drummer. ZEP&Friends zorgen ervoor
dat niemand meer stil kan staan en stuwen elk
feest naar een daverend hoogtepunt. Tijdens
Kunstschooldag[en] met een speciale KSD-samenstelling en op 19 mei met een supershowformatie.
Na Kunstschooldag[en] ZEP-fan? Dan kom je in mei
toch gewoon weer naar de Melkweg!

Kunstschooldag[en]®

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Lijnbaansgracht 234-A
Tram 1-2-5-7-11-12-19
(halte Leidseplein)

Ooit was er in de Melkweg maar één zaal. Daar vond
alles plaats, van muziekoptredens tot film- en theatervoorstellingen. Maar dat is verleden tijd. De Melkweg
is in de loop der jaren enorm uitgebreid. Nu zijn er
twee concertzalen, Max en OZ, een multifunctionele
zaal voor concerten en voorstellingen, een bioscoop,
een expositieruimte en een café. De Oude Zaal, nu
simpelweg OZ, en de Theaterzaal, omgedoopt tot
Upstairs, zijn in het jaar 2000 stevig verbouwd. The
MAX, inmiddels Max genaamd, heeft in 2007 een
vette metamorfose ondergaan. Heel speciaal is de
Rabozaal. Die hangt tussen twee gebouwen in, de
Melkweg en ITA, en wordt door beide locaties
gebruikt voor concerten, toneel- en dansvoorstellingen.

61

DRUMS sound
better.

Funded by sappi ideas that matter

www.JMI.net

www.mezrab.nl
www.sahebdivani.com

Mez r ab

Sahand Sahebdivani
Anastasios Sarakatsanos

De staart
van de Djinn

Verhalen uit 1001-nacht,
met een twist...

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Veemkade 576
Tram 7 (halte Rietlandpark),
tram 26 (halte
Kattenburgerstraat), bus
48 (halte Tosaristraat),
bus 34-38 (halte Th.
Weeversweg), bus 37 (halte
Dijkmanshuizenstraat)

De Mezrab, opgericht in 2004 door Sahand Sahebdivani, is behalve
theater, huiskamer, bar en cultureel laboratorium. De beste vertellers
Sahand Sahebdivani vluchtte op zijn
komen er samen om nieuwe en oude verhalen met elkaar te delen.
derde uit Iran. Over de bergen en met
Mensen vanuit alle streken van de wereld luisteren er naar verhalen
en volgen workshops aan de Mezrab Storytelling School. Je vindt
ouders die alleen maar liederen en verhalen
de Mezrab in Wilhelmina Pakhuis in het Oostelijk Havengebied.
meenamen. Nu is hij meesterverteller,
De voormalige opslagplaats voor cacao stamt uit 1892. Toen de
in 2014 was hij verteller van het jaar, en
havenindustrie verdween, veranderde dit stadsdeel in een woonmuzikant. Al twintig jaar vertelt hij verhalen
en werkgebied. Het pakhuis stond op de nominatie om gesloopt
uit de Perzische oudheid verweven met zijn
te worden. Maar zover kwam
het niet. Dankzij een groep
eigen familiekronieken. Verhalen waarin
kunstenaars die het gebouw
opium rokende roversdochters het aan de stok
in 1988 kraakte, is het pakkrijgen met Djinns. Componist en muzikant
huis nu een werkgebouw
Anastasios Sarakatsanos begeleidt Sahand
voor kunstenaars, ontwerpers, architecten, musici,
op kanun en piano. Exotische klanken van het
theatermakers, fotografen
oriëntaalse snaarinstrument en met die van
en ambachtslieden. Én…
de piano, die maken dat Sahands vertelling
voor de beste verhalennog meer gaat leven. Je waant je tijdens
vertellers van Nederland!

Kunstschooldag[en] in Mezrab even in heel
andere sferen.

Kunstschooldag[en]®
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ART LAB

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

www.mk24.nl

MK24

DUIK IN DE DOKA

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Mauritskade 24
Tram 1-7-19 (halte Korte
’s-Gravesandestraat), tram 14
(halte Alexanderplein), metro
51-53-54 (halte Weesperplein)

In MK24 krijg je tijdens Kunstschooldag[en]
een wel heel bijzondere workshop! Jij bent
MK24 is een centrum voor kunsteducatie, beeldende kunst en
gewend dat de foto’s die jij maakt direct te
vormgeving in Amsterdam-Oost. Er wordt les gegeven door
zien zijn. Op je beeldscherm. Vind je de foto
echte kunstenaars. Zij vinden het leuk om hun kennis en
leuk dan laat je die meteen aan je vrienden
talent te delen met anderen. Of het nu om volwassenen of
kinderen gaat, ze geven aan iedereen les in het vak waar
zien. Je stuurt hem door of je post hem op
zij heel goed in zijn. Het gebouw van MK24 stamt uit 1898.
Instagram. Vind je de foto stom, niks aan de
Oorspronkelijk was het een schoolgebouw. Dat is nog
hand, meteen de digitale prullenbak in. Vroesteeds te zien. Let maar eens op de hoge gangen en de
ger ging dat heel anders. In het analoge tijdtypische klaslokalen. Sinds 1980, toen De Werkschuit, de
perk schoot je eerst een filmpje vol. Dat filmpje
voorloper van MK24, erin trok, is het gebouw helemaal
aangepast aan het geven van lessen in beeldende kunst,
moest ontwikkeld worden en dan moesten de
fotografie, film en multimedia. In de loop der jaren is
foto’s ook nog eens afgedrukt. Het kon zomaar
de naam van het centrum regelmatig veranderd: van
gebeuren dat je een paar weken op het resultaat
Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam (SKVA) tot
moest wachten. Tijdens Kunstschooldag[en] ga jij
Kunst en Co en Kunstweb. Maar nu heet het al bijna
vijftien jaar MK24. Snap je waarom voor deze naam
ontdekken hoe dat in zijn werk ging. Wees gerust,
gekozen is? Hint… let goed op het adres.
het resultaat krijg je meteen te zien. Maar je gaat
de doka in! Doka staat voor donkere kamer en is
de ruimte waar foto’s worden afgedrukt. Onder
begeleiding van een Nederlandse fotograaf die voor
zijn fotoboeken heel veel in de doka werkt ga jij zelf
een afdruk maken. Duik die MK24-doka maar in!

Kunstschooldag[en]®
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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.museumamsterdamnoord.nl

Museum Amster dam Noor d

Amsterdam-Noord
uitgelicht
Tijdens Kunstschooldag[en] kom je
meer te weten over de geschiedenis
van Amsterdam-Noord. Je bezoekt het
museum, bekijkt de tentoonstelling over
het ontstaan van het stadsdeel en van het
badhuis Vogeldorp en maakt daarna een
wandeling door de wijk. Of je begint met de
wandeling en bezoekt daarna het museum.
Je komt in ieder geval meer te weten over
het eerste tuindorp van Amsterdam-Noord,
zijn toenmalige bewoners en hun woonomstandigheden. En je zult ontdekken dat de
wijk behoorlijk is veranderd. Wat vind je… is de
woonsituatie in de loop der jaren verbeterd of
verslechterd?

Kunstschooldag[en]®

Donderdag 26 maart
10+12+14 uur
Zamenhofstraat 28-A
Bus 35 (halte Johan van
Hasseltweg), metro 52
(halte Noorderpark)
Museum Amsterdam Noord is gevestigd in het voormalig badhuis van Vogeldorp. Het is gebouwd in 1919, net na de Eerste
Wereldoorlog. Er heerste toen grote woningnood. Daarom werd
besloten om de nooddorpen Disteldorp, Vogeldorp en de Van der
Pekbuurt te bouwen. Nu is dat niet meer voor te stellen, maar
in die tijd hadden (arbeiders)huizen nog geen badkamers. Om
te zorgen dat mensen zich konden wassen, verschenen er in
de hele stad eenentwintig badhuizen. Badhuis Vogeldorp was
daar één van. In 1986, toen de meeste huizen van een badkamer waren voorzien, werd het badhuis gesloten. Stadsherstel kocht het pand op en restaureerde het. Sinds 2009
is dit voormalige badhuis het onderkomen van Museum
Amsterdam Noord. Twee vaste tentoonstellingen zijn er te
zien, één over de geschiedenis van Amsterdam-Noord en
één over de geschiedenis van Vogeldorp en zijn badhuis.
Daarnaast zijn er wisselende tentoonstellingen die hun
licht laten schijnen op het heden, verleden en de toekomst van Amsterdam-Noord.
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www.hetschip.nl

Museum Het Schip

Amsterdamse School
van binnen en van
buiten
Tijdens Kunstschooldag[en] ga je op
ontdekkingstocht in en rond Museum Het
Schip. Je leert van alles over de kunst en
architectuur van de Amsterdamse School.
Ook kom je veel te weten over de leefomstandigheden van de arme mensen van
honderd jaar geleden. Samen met een gids
bezoek je een krotje uit de 19e eeuw en een
woning uit 1921. En je krijgt ook nog een korte
tekenworkshop waarin je leert tekenen als een
echte architect van de Amsterdamse School.

Kunstschooldag[en]®

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Oostzaanstraat 45
Bus 18-21 (halte
Haarlemmerplein), bus 22-48
(halte Spaarndammerstraat)
In de Spaarndammerbuurt staat Het Schip, een van de mooiste
bouwwerken van Nederland. Het gelijknamige Museum Het
Schip is erin gevestigd. Kom je aanlopen, let dan vooral op de
buitenmuren. Die zijn versierd met in allerlei patronen gemetselde bakstenen en dakpannen. Overal vind je vreemde vormen, opvallende ramen en deuren, interessante hoekjes en
bijzondere beeldhouwwerken. Er valt van alles te ontdekken.
Eigenlijk is het één groot kunstwerk, een ‘paleis’ voor de
arbeider, dat architect Michel de Klerk begin vorige eeuw
heeft ontworpen. In de stijl 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 gebouwd. Je
weet wel, dat kolossale gebouw op het Damrak. In het
museum is van alles te ontdekken over deze kunst- en
architectuurstroming, maar ook over het leven van de
mensen die ooit in het gebouw hebben gewoond.
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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 hebben. Dat zijn er nogal wat,
want iedereen viert feest, of je nu wel of niet
gelovig bent. Denk aan Kerstmis, het Suikerfeest, Divali, Chanoeka en, niet te vergeten,
je verjaardag. Aan de hand van al die verschillende feesten steek je van alles op over de
bijbehorende religies en gebedshuizen. Sommige
feesten vier je thuis, andere in de kerk, de moskee,
de tempel of de synagoge. Hoe ziet zo’n gebedshuis er vanbinnen uit? Wat hoor je, wat gebeurt
er? En wat doen de mensen er? Met een speciale
kijkwijzer loop je door de verscholen huiskerk op
zolder en zo ontdek je van alles! Bijvoorbeeld dat al
die religies eigenlijk best wel op elkaar lijken.

Kunstschooldag[en]®

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Oudezijds Voorburgwal 38
Tram 4-14-24 (halte Dam),
metro 51-53-54 (halte
Nieuwmarkt)
Verstopt in de Amsterdamse binnenstad bevindt zich een
klein juweeltje: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Gouden
Eeuw, gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar
van het pand, de welgestelde katholieke koopman Jan
Hartman (1619-1668). Via smalle gangen en trappen
bereik je historisch ingerichte kamers, keukens en bedstedes. Zorg dat je helemaal naar boven loopt, want op
zolder vind je het hoogtepunt van het museum: een
echte kerk. In dit museum doe je een stap terug in de
tijd. Je waant je in de Gouden Eeuw. De tijd waarin
openbare katholieke vieringen in Nederland verboden waren. Katholieken konden niet meer terecht
in officiële kerken, die waren voortaan voor de
protestantse eredienst bestemd. Officieel waren de
vieringen dan wel verboden, oogluikend werden ze
toch toegestaan. Een typisch voorbeeld van (religieuze) tolerantie waar Nederland sinds Willem van
Oranje (16e eeuw) bekend om staat.
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Neem een kijkje in het kleinste Museum
ter wereld. Het Museum Perron Oost
Aan de Cruquiusweg staat een klein gebouwtje. Dit was vroeger het opzichtershuis van
de spoorwegen, halte Veemarktterrein. Zes vierkante meter groot. Ontwerper Joep van Lieshout
veranderde het perron met het huisje in 1993 in
een monument. Met kasseien, bomen en een
100 meter lange treinrails met een wagon.
Het monument herinnert aan de veelzijdige
geschiedenis van het gebied. Op het perron
komen 2 sporen bij elkaar: het spoor van de
buurt en het spoor van de wereld. Sinds 2013
is de plek een museum. Mensen zijn vaak
verrast of verbaasd als ze horen dat
Perron Oost een museum is.

Museum
Perron
Oost

Het kleinste
museum ter
wereld staat
in Amsterdam
en is 24/7
te bezoeken.

Voor meer info: kijk op www.museumperronoost.nl
of mail naar: info@museumperronoost.nl

www.museumperronoost.nl

Museum Per r on Oost

Heden en verleden, het
verhaal achter de foto

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12 uur
Cruquiusweg 11
Tram 3-14, bus 22-65
(halte Veelaan), bus 37
(halte Insulindeweg)

Tijdens Kunstschooldag[en] bekijk je het
Museum Perron, het kleinste museum ter wereld, is in 2013
monument van buiten en van binnen.
geopend. Het monument waarin het museum gevestigd is
Ondertussen kom je alles te weten over de
bestaat uit een perron met een opzichters-huisje dat ooit
van de spoorwegen was, spoorrails en een wagon. Kunontstaansgeschiedenis van het havengebied,
stenaar Joep van Lieshout heeft het monument in 1993
de latere woonwijk en het monument. Eenmaal
ontworpen als eerbetoon aan het industriële verleden
binnen in het opzichtershuisje zal je aandacht
van het Oostelijk Havengebied. In het perronhuisje zijn
getrokken worden door een heel bijzondere
doorlopend exposities te zien. Verhalen van oude en
nieuwe bewoners van het Oostelijk Havengebied in
foto. Deze is vlakbij het monument gevonden, in
uiteenlopende kunstvormen in beeld gebracht. Onderhet archief van het Internationaal Instituut voor
deel van het museum is Radio Perron Oost dat online
Sociale Geschiedenis, dat grote grijze gebouw op
interviews uitzendt met huidige en ex-bewoners uit
de andere hoek van de straat. Wat is het verhaal
het havengebied en bezoekers die er een avontuur
achter deze foto? En hoe deel je als museum dat
beleefden.
verhaal met het publiek? Vragen die de mensen
van Museum Perron bezighielden. De mini-tentoonstelling De Ranchi baby’s was het antwoord.
Deze tentoonstelling is dan wel klein, ze is onderdeel
van een groter programma over migratie en identiteit. Dan kom je al snel uit bij de volgende vraag:
Waar ben jij geboren?
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“Het was een prachtige avond
in deze historische ambiance.
Dat ik hier ook nog Stadsherstel
mee steun is mooi meegenomen”
Pieternel van Lieshout

Interesse? Bel of mail ons - 020-5200090 - zalen@stadsherstel.nl - www.stadsherstel.nl

www.kromhoutmuseum.nl
www.stadsherstel.nl

Museum ‘t Kr omhout

Stadsher st el

Wijnand Stomp

Story Comedy Show

Donderdag 26 maart
10+12+14 uur
Kruithuisstraat 25
Tram 7 (halte Hoogte
Kadijk), bus 22 (halte
Kattenburgerstraat)

Museum ’t Kromhout aan de Hoogte Kadijk, de eerste over-

dekte scheepswerf in Nederland, is beroemd geworden
Wijnand Stomp, alias Mister Anansi, is humodoor de kromhoutmotoren. Deze motoren waren tot ver
ristisch, ondeugend en een tikkeltje wijs. En hij
over de grenzen bekend. Ze werden sinds 1901 geprois Story Comedian, Pearl of the Dutch Caribduceerd in de Westkap en de Oosthal, beide industriële
bean ‘Art & Literature’ en verteller van het
rijksmonumenten, eind 19e eeuw gebouwd. In 1967
jaar 2013. Kortom één van de beste theatrale
werden de scheepsactiviteiten beëindigd. Even dreigde
alles gesloopt te worden, maar in 1975 werd de werf
vertellers van Nederland. Razendsnel wisselend
van de ondergang gered. De Westkap is al weer jaren
van personages en in een stroomversnelling van
in gebruik als scheepswerf, vandaar al die oude scheverhalen met nieuwe en oude Anansi-liedjes
pen en de zware diesellucht. In de Oosthal ligt een
vertelt Wijnand waarom hij doet wat hij doet en
deel van de collectie van het Kromhoutmuseum. Vrijwilligers van Stadsherstel Amsterdam waken erover.
waarom hij dat doet. Een tipje van de sluier… het
Loop er even langs als je er tijdens Kunstschoolis allemaal de schuld van zijn oma die hem ooit
dag[en] bent, de collectie is echt super bijzonder.
de bijnaam ‘Anansi-mannetje’ gaf. Weten hoe dit
Vergeet niet omhoog te kijken, naar de prachtige
precies zit? Ontdek het zelf, tijdens Kunstschoolstalen kapconstructie uit 1887.
dag[en] en erna. Luister, geniet en lach je suf tijdens
de Wijnand Stomp Story Comedy Show.
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www.totzover.nl

Museum Tot Zover

Je eigen
afscheidsgebaar

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Kruislaan 124
Tram 19 (halte Kruislaan),
bus 40-41 (halte
Pekelharingstraat), bus 65
(halte Middenweg)

Van speurtocht tot workshop

Museum Tot Zover is het enige Nederlandse museum dat gevestigd
is op een begraafplaats. De voormalige directeurswoning van De
Nieuwe Ooster is verbouwd tot een moderne tentoonstellingsVan al onze zintuigen is voelen superberuimte met museumcafé. Je ziet de oude woning als je door
langrijk. Want aanraken doe je met je hande monumentale hoofdpoort het terrein opwandelt direct aan
den en vingers. Ontmoet je iemand voor het
je rechterhand. In het museum is aandacht voor tradities en
eerst? Dan geef je die persoon een hand.
gebruiken op het gebied van dood, liefde en rouw zoals die
in Nederland in de loop der eeuwen zijn gegroeid. Én voor
Neem je afscheid? Dan zwaai je hem of haar
de moderne multiculturele uitvaartrituelen, gebruiken die de
uit. Ben je boos? Dan bal je je vuisten. En wil
bestaande uitvaartcultuur verrijken. Vergeet niet de verzameje een vriend troosten? Dan leg je een arm om
ling miniatuurlijkwagentjes te bekijken, daar heb je tijdens
hem of haar heen. Tijdens de speurtocht in
Kunstschooldag[en] vast wel even tijd voor. Maar voor de
Kleine Hein-speurtocht, de audiotour langs de graven op
Museum Tot Zover ontdek je hoe onze handen
de begraafplaats, moet je maar eens terugkomen. Met de
een bron zijn van betekenis en intimiteit. Mooie
klas of met je ouders.

gebaren vind je in de vaste museumcollectie
én in de tijdelijke tentoonstelling Eat Love Die.
Beeldend kunstenaar Roos van Geffen heeft ze
in allerlei vormen op foto’s en in video’s vastgelegd. Na de speurtocht volgt de workshop. Dan
mag je zelf met je eigen handen je eigen gebaren
bedenken. Maak jij samen met de kunstenaar het
ultieme afscheidsgebaar?
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Ontdek de geheimen van
Museum Van Loon

Dagelijks geopend van 10 - 17 uur
Keizersgracht 672, Amsterdam
www.museumvanloon.nl

Gratis
kindergids
bij je bezoek
!

www.museumvanloon.nl

Museum Van L oon

Leven op stand
in een grachtenpand

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Keizersgracht 672
Tram 4 (halte Keizersgracht),
metro 52 (halte Vijzelgracht)

In het hart van de Amsterdamse grachtengordel ligt Museum
Tijdens Kunstschooldag[en] krijg je een
Van Loon. Een schitterend woonhuis, in 1672 ontworpen
rondleiding door Museum Van Loon. Samen
door architect Adriaen Dortsman. Willem Hendrik van Loon
met een gids loop je door de vele vertrekken.
kreeg het pand in 1884 van zijn ouders als huwelijkscadeau.
De gids zal vertellen over de familie Van Loon.
Sindsdien is het huis in het bezit van de familie Van Loon.
Een voorname familie, met voorvader Willem van Loon als
Over haar geschiedenis, haar afkomst (de
medeoprichter van de VOC en andere familieleden die
familie komt uit Loon op Zand, een plaatsje
burgermeester van Amsterdam waren. Tot op de dag van
vlakbij de Efteling), haar belang voor de
vandaag wonen er nazaten. Niet meer beneden, maar op
gemeenschap. Je zult een idee krijgen van hoe
de bovenste verdiepingen, de voormalige personeelsverhet was om in de 19e eeuw in zo’n groot grachtrekken. De rest van het huis is nu een museum. Je kunt
daar zien hoe rijke mensen uit vervlogen tijden leefden.
tenpand te leven, welke regels er golden en welke
Nieuwsgierig naar hoe deze lieden van stand zich lieten
belangrijke gasten er werden ontvangen door
vervoeren? Loop dan ook even via de 17e-eeuwse tuin
de bewoners Thora en Willem Hendrik van Loon.
naar het koetshuis. Daar vind je prachtige gerestauKijk maar eens goed naar de portretten die overal
reerde antieke rijtuigjes.
in het huis hangen. Op ontdekkingstocht door
Museum Van Loon!
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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 Willet-Holthuysen

Rondje interactief
(Inter)actief op ontdekkingstocht in een
eeuwenoud grachtenpand, dat is wat je
tijdens Kunstschooldag[en] gaat doen in
Museum Willet-Holthuysen. Lekker zelf aan
de slag! Opdrachtjes maken, vragen stellen,
discussies voeren met de museumdocenten
en je klasgenoten, voorwerpen bekijken,
aanraken en zelfs besnuffelen. Een uitgelezen
kans om de geur van vroeger op te snuiven!
Tijdens Kunstschooldag[en] duikel je in Museum
Willet-Holthuysen terug in de tijd. Je zult verrast
worden door de museumdocenten die het chique
grachtenpand van de 19e-eeuwse familie Willet-Holthuysen als geen ander tot leven weten te
brengen.

Kunstschooldag[en]®

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Herengracht 605
Tram 4-14 (halte
Rembrandtplein), metro 5153-54 (halte Waterlooplein)
Museum Willet-Holthuysen is een dubbel herenhuis.
Gebouwd in 1687, in de late Amsterdamse Gouden Eeuw.
Voorname families hebben hier gewoond, met heel veel
geld. Want alleen voor de allerrijksten was het mogelijk
om zo’n pand aan één van de deftigste grachten van de
stad te bewonen. Voor mensen als Abraham Willet en zijn
rijke echtgenote Sandrina Louisa Geertruyda Holthuysen
bijvoorbeeld. Zij woonden hier tussen 1861 en 1895. Na
het overlijden van Louisa kreeg de gemeente Amsterdam het huis, de kostbare inboedel en de omvangrijke
kunstcollectie in handen. In 1896, een jaar na haar
dood, gingen de deuren van het herenhuis alweer
open. Daarmee werd de laatste wens van de dame
des huizes ingewilligd: het openstellen van haar
geliefde woning als museum. Ruim honderd jaar
later is Museum Willet-Holthuysen nog steeds te
bezichtigen. Ook tijdens Kunstschooldag[en]!
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producer / compose

r
(9 t/m 12 jaar & 10 t
/m 16 jaar)
Ontdek nieuwe en spannende manieren
van muziek maken!
Opnemen en produceren op de laptop, experimenteren met
‘sound design’ en elektronische en akoestische geluiden
bewerken tot een eigen compositie

9 T/M 12 JAAR & 10 T/M 16 JAAR
CENTRUM/OOST (DI:19U & MA:19U)
10 T/M 16 JAAR
OSDORP (DI:16.30U)
muziekschoolamsterdam.nl

www.muziekschoolamsterdam.nl

Muz iekschool Amster dam
C entr um/Oost

Maak je eigen
sounds en beats

Donderdag 26 maart
10+12+14 uur
Nieuwe Kerkstraat 122
Tram 14 (halte Artis), tram
1-7-19 (halte Weesperplein),
metro 51-53-54 (halte
Weesperplein)

In de Weesperbuurt ligt Muziekschool Centrum/Oost. Het
Rappers en hun hiphoptracks, je zou kunnen
is gehuisvest in een gemeentelijk monument, een oud
denken dat ze die helemaal zelf maken. Maar
gebouw uit 1862. Het ontwerp is van architect Bastiaan
wist je dat ze nauw samenwerken met een
de Greef. In de tweede helft van de 19e eeuw was hij de
producer? Dat is degene die de beats maakt.
stadsarchitect van Amsterdam. Ooit zat in dit gebouw de
openbare armenschool. De school had maar één lokaal.
Zonder beats geen rap, dus zonder producer
Toch zijn er tijden geweest dat er wel driehonderdzestig
geen rapper! De sounds van JasonXM, Chievva,
kinderen les kregen. Hoe kregen ze dat voor elkaar?!
Architrackz, Esko, Jack $hirak en Spanker, om
Op een zeker moment is er wel een verdieping op
maar een paar bekende Nederlandse producers
geplaatst, zodat er wat meer ruimte was. Bij de school
te noemen, hoor je terug in hits van rappers als
hoorden ook een gymlokaal en een onderwijzers
woning. Toen de armenschool gesloten was, werd
Makkie, Tabitha, Bokoesam, Ronnie Flex en Lil
het gebouw een volksmuziekschool. En nu zit er nog
Kleine. Als je googelt op hun nummers zie je vaak
steeds een muziekschool in, een filiaal van Muziek(prod. …) achter het nummer staan. Bijvoorbeeld
school Amsterdam. Daar waar jij tijdens KunstMakkie - Automaat/Slim (prod. Rockywheschooldag[en je eigen beats gaat maken.
reyoubeen/Isca). Nu weet je waarom! Producers
zijn dus super belangrijk. Wil jij weten hoe muziek
geproduceerd wordt, hoe je je eigen beats maakt en
welke programma’s dj’s gebruiken? Dan zit je goed bij
Muziekschool Amsterdam Centrum/Oost, want tijdens
Kunstschooldag[en] ga je experimenteren met muziek.
Met behulp van computers maak je een eigen compositie van beats en sounds. Wie weet hoor je die later wel
terug in een hiphoptrack van een beroemde rapper…
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ontdek
jouw talent!

> kennnismaken met muziek
> instrument bespelen
> zang
> ballet & musical
> bands & orkesten
> koor & ensembles

Bekijk ons programma en schrijf je in
via muziekschoolnoord.nl

www.muziekschoolnoord.nl
www.facebook.com/anas.soudfa

Muz iekschool Amster dam
Noor d

Orchestra Zoubair
en Anas Soudfa

Marokkaanse muziek
en meer…

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Alkmaarstraat 10
Bus 30-35 (halte De
Egmondenstraat),
bus 34-38 (halte Th.
Weeversweg), bus 37 (halte
Dijkmanshuizenstraat)
Op Muziekschool Amsterdam Noord wordt les gege-

Orchestra Zoubair treedt op tijdens Kunstschoolven. Muziekles natuurlijk. Aan iedereen die muziek wil
dag[en]! De band die voor ieder wat wils speelt,
(leren) spelen. Of je nu oud bent of jong, in Nederland
bent geboren of ergens anders, van hiphop houdt of
van Marokkaanse volksliederen tot populaire
klassieke muziek, het maakt allemaal niet uit. Iederraï-muziek (met westerse invloeden). Die bestaat
een is welkom, alle grote en kleine muziekliefhebbers
uit vier tot acht bandleden waaronder een vrouweuit Amsterdam-Noord en daarbuiten. Volg je muzielijke zangeres. En die een arsenaal aan instrumenten
klessen bij MAN, dan volg je lessen in de stijl die bij
meebrengt, meer en minder bekende. Ooit van een
jou past. Weet je nog niet welke stijl dat is? Weet
je nog niet wat jouw lievelingsmuziek is: klassiek,
thar (slaginstrument) gehoord? Of van een thahirzat
jazz, pop, blues, country, trance of raï-muziek?
(handslaginstrument)? Je zult ze zien en horen als
Geen probleem. Dat ontdek je vanzelf. Misschien
de band haar uitgebreide repertoire gaat spelen:
wel tijdens Kunstschooldag[en]!
Charki, muziek uit Egypte; Chaabi, populaire muziek
uit alle streken van Marokko; Chalizi, muziek uit het
Midden-Oosten; Andalusische muziek uit het noorden
van Marokko met een Spaans tintje; en Nederlandse en
Arabische liederen van nu.
De band neemt ook nog een zanger mee. Niemand
minder dan de Amsterdamse koning van de Noord-Afrikaanse raï, Anas Soudfa. Misschien ken je hem wel. Hij
zong Dima fe Ibal, die prachtige Arabische versie van Ik
kan blijven kijken naar jou Amsterdam. Wie weet zingt hij
het wel tijdens Kunstschooldag[en]…
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Wij maken wat u bedenkt...
Feijen SP is uw specialist in de productie van
bijzondere halffabrikaten. Wij helpen u graag
om uw ontwerpen vorm te geven. Zoals u het
bedenkt en met altijd hoogstaande kwaliteit.

• CNC Freeswerk
• Wanden
• Vloeren
• Eigen lakspuiterij
• Leverancier van Advan-Wand
Dé revolutionaire systeembouw oplossing!

06/24/2009 F:\Advan-wand\Pytha\2500-1000.pyo

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Nijverheidsstraat 32 A
6681 LN Bemmel
E-mail: info@feijensp.nl

Tel. 026-325 20 60
Fax. 026-325 20 66
Internet: www.feijensp.nl

www.muziekschoolamsterdam.nl

Muz iekschool Amster dam
Osdor p

Maak je eigen
sounds en beats

Vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
Osdorpplein 14
Tram 1 (halte Meer en Vaart),
tram 17 (halte Ruimzicht)

Muziekschool Amsterdam Osdorp zit net als OBA Osdorp
Rappers en hun hiphoptracks, je zou kunnen
in Theater de Meervaart. Dat opvallende gebouw aan de
denken dat ze die helemaal zelf maken. Maar
zuidoever van de Sloterplas, opgetrokken uit staal en
wist je dat ze nauw samenwerken met een
zwarte baksteen en met die gevel van cilinders en rechtproducer? Dat is degene die de beats maakt.
hoeken. Dat gebouw staat er al sinds 1977. Maar het is
niet meer zoals het toen was. Architectenbureau Zaanen
Zonder beats geen rap, dus zonder producer
Spanjers heeft het ontwerp van Paul van der Wal eind
geen rapper! De sounds van JasonXM, Chiejaren negentig volledig verbouwd. Het moest helemaal
vva, Architrackz, Esko, Jack $hirak en Spanker,
anders. De architecten hadden een gebouw voor ogen
om maar een paar bekende Nederlandse
met een combinatie van functies. En zo werden in
producers te noemen, hoor je terug in hits van
de Meervaart niet alleen het theater ondergebracht,
maar ook de bibliotheek en de muziekschool. Daar
rappers als Makkie, Tabitha, Bokoesam, Ronnie
waar jij tijdens Kunstschooldag[en] je eigen sound
Flex en Lil Kleine. Als je googelt op hun nummers
laat klinken.
zie je vaak (prod. …) achter het nummer staan.
Bijvoorbeeld Makkie - Automaat/Slim (prod.
Rockywhereyoubeen/Isca). Nu weet je waarom!
Producers zijn dus super belangrijk. Wil jij weten hoe
muziek geproduceerd wordt, hoe je je eigen beats
maakt en welke programma’s dj’s gebruiken? Dan zit
je goed bij Muziekschool Amsterdam Osdorp, want
tijdens Kunstschooldag[en] ga je experimenteren met
muziek. Met behulp van computers maak je een eigen
compositie van beats en sounds. Wie weet hoor je die
later wel terug in een hiphoptrack van een beroemde
rapper…
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www.ndsm-fuse.eu
@daniellarubinovitz
www.ateliermolenpad.com

NDSM-FUSE

Daniella Rubinovitz

Donderdag 26 maart
10+12+14 uur
NDSM-plein 85
Bus 35 (halte Atatürk), IJveer
NDSM, Pontsteiger

PLAY…an interactive
sculpture installation

Van de jaren twintig tot de jaren tachtig van de vorige eeuw
was de NDSM-werf één van de grootste scheepswerven
van de wereld. Gigantische mammoettankers rolden
PLAY…an interactive sculpture installation
van de helling. Toen daar een einde aan kwam, trokken
Meestal is kunst alleen maar om naar te kijken.
creatieve pioniers naar het terrein. Geïnspireerd door
Raak je het aan dan staat er al heel snel een
de ruige omgeving met de stoere kraanspoor, loodsen
strenge zaalsuppoost voor je neus. In NDSM-Fuse
en enorme hellingbaan, toverden ze het terrein om in
hoef je daar niet bang voor te zijn. Integendeel,
NDSM-Kunststad, een broedplaats waar wel vierhonderd kunstenaars, vormgevers, architecten en decordaar is het juist de bedoeling dat je de kunst door
bouwers wonen en werken. In de NDSM-loods, het
aanraking laat bewegen. Dat is precies wat de
voormalige skatepark, zit sinds 2018 de evenemenkunstenares, Daniella Rubinovitz, voor ogen had
ten- en expositieruimte van NDSM-Fuse. Je kunt er
toen ze het maakte. Zij is zelf aanwezig en zal je
telkens wisselende tentoonstellingen bewonderen
en soms zelf met kunst aan de slag gaan. Zoals je
aansporen om met haar werk aan de gang te gaan.
tijdens kunstschooldag[en] gaat doen.
Zodat jij, door jouw aanraking bepaalt wat de figuren

uitbeelden, wat hun verhaal is. Misschien wil je wel
onderdeel van hun verhaal worden, dan ga je gewoon
midden tussen de figuren staan, alsof je een schilderij
binnenwandelt. Samen met je klasgenootjes maak je je
eigen, persoonlijke creatie. En die creatie ga je delen op
sociale media, op Instagram, Snapchat, YouTube. Creëren en delen, daar gaat het tijdens Kunstschooldag[en] in
NDSM-Fuse om!
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www.filmacademie.nl

Neder landse Filmacademie

Film maken,
een vak apart!
In de bioscoopzaal van de Filmacademie
draait De Wild Wild West, een roadmovie die
dwars door de Nederlandse Filmacademie
en de wereld van de cinema leidt. Door naar
deze film te kijken, 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 aanwijzen?

Kunstschooldag[en]®

Vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
Markenplein 1
Tram 14 (halte Mr. Visserplein)
metro 51-53-54
(halte Waterlooplein uitgang
Waterlooplein)
De Nederlandse Filmacademie vind je in het groene, rechthoekige gebouw aan het Waterlooplein. Aan de buitenkant
zit veel glas. Ga je naar binnen, dan moet je goed opletten, want het binnenste gedeelte is eigenlijk een apart
gebouw, een doos in een doos. Heel slim bedacht, want
door die afgesloten ruimte is de geluidsisolatie perfect.
Dat is natuurlijk hard nodig in een gebouw waar wel
tweehonderd films per jaar worden gemaakt. Op de
academie leren studenten films maken. Wie weet wil jij
dat later ook wel. Dan ben je na de middelbare school
van harte welkom! Of je nu regisseur, producent of
scenarioschrijver wilt worden of toch liever cameravrouw/-man, editor, production of sound designer,
kom naar de Filmacademie.
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Nieuwe
tentoonstelling
Humania in
NEMO

De gemiddelde mens kan z’n elleboog
niet likken. En jij?

HOOFDPARTNERS:

www.filmacademie.nl

NEMO Science Museum

NEMO maakt
nieuwsgierig

Vrijdag 27 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), bus 22
(halte Kadijksplein), bus 48
(halte Piet Heinkade), metro
51-52-53-54 (halte Centraal
Station)

In NEMO Science Museum ontdek je hoe
wetenschap en technologie alledaagse
dingen bijzonder maken. Een paradijs
voor nieuwsgierige mensen. Dacht jij dat je
niet nieuwsgierig was? Nou, daar zal je na
NEMO Science Museum, dat ken je vast wel. Net als
Kunstschooldag[en] wel anders over denken.
iedereen, Amsterdammer of niet. Alleen al vanwege dat
Als je de vijf verdiepingen vol experimenten,
opvallende kopergroene gebouw dat boven de IJtunnel
uittorent, op tweeëntwintig meter boven het NAP. Het is
demonstraties en workshops hebt bezocht,
ontworpen door de Italiaan Renzo Piano. Hij maakte een
een walhalla voor iedereen die spelenderwijs
soort spiegelbeeld van het verkeer dat de tunnelbuis in
de wetten van de wetenschap wil ontdekken.
raast. Zo kreeg het gebouw de vorm van een schip dat
Zo kom je erachter hoe zwaartekracht werkt en
uit het water lijkt op te rijzen. Dat past natuurlijk perfect in het Oosterdok, met de Museumhaven en het IJ.
waarom een trui knettert. Maar je kan er ook te
Vanaf heel veel plekken in de stad is NEMO te zien. En
weten komen hoe wetenschap ons dagelijks leven
zelf biedt het museum vanaf het dak een grandioos
beïnvloedt: hoe bruggen werken, water drinkbaar
uitzicht over de hele stad.
wordt gemaakt en bliksem ontstaat. Een uurtje
NEMO tijdens Kunstschooldag[en] en het kan niet
anders dan dat je nieuwsgierigheid is gewekt. Want
eenmaal in NEMO geweest en je honger naar kennis
is nooit meer te stillen!
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www.nieuwdakota.com

Nieuw Dakota

Toekomstdromen
verbeeld

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Ms. van Riemsdijkweg 41 -B
Bus 35 (halte Atatürk), IJveer
NDSM, Pontsteiger
Ooit bevonden zich hier de scheepswerven van Amsterdam.

In Nieuw Dakota ga je tijdens KunstschoolZware arbeid werd er verricht. Het geluid van metaal op metaal
weerklonk er dagelijks. Maar de scheepsbouw is verplaatst
dag[en] creatief aan de slag. Je maakt een
naar andere streken. En de plek veranderde langzaam maar
eigen kunstwerk tijdens de speciale kunstzeker in een spannend gebied waar kunstenaars en hippe
workshop. Maar pas nadat je de tentoonbedrijfjes de dienst uitmaken. Op dit voormalige NDSM-
stelling hebt bezocht en kennis hebt gemaakt
terrein in Amsterdam-Noord bruist het nu van energie en
creativiteit. Een echte undergroundzone waar achter iedere
met de kunstenaars. Er zijn video’s te zien,
hoek en deur wel iets spannends gebeurt. Je zult het wel
tekeningen, beeldhouwwerken, schilderijen en
zien als je tijdens Kunstschooldag[en] naar Nieuw Dakota
er is kunst die onzichtbaar is! Die bestaat enkel
loopt: een ruige omgeving en stoere gebouwen. Zoals
uit geluid, die hoor je alleen maar. Heb je op een
Nieuw Dakota, een kunstruimte voor hedendaagse kunst.
bepaald moment genoeg inspiratie opgedaan,
Lekker laagdrempelig en heel toegankelijk, je wandelt
er makkelijk even binnen. Om naar kunst te kijken. Om
dan ga je lekker zelf aan de slag. Je mag tekenen,
een praatje te maken met de curator. Dat is iemand die
kleien, foto’s maken, geluiden opnemen of zelf een
een tentoonstelling samenstelt. En misschien zelfs om
object bouwen. Laat je fantasie de vrije loop, geef
kennis te maken met de maker van de geëxposeerde
je dromen vrij baan, in Nieuw Dakota!
kunst. Hoe cool is dat!
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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

Noor dje

Amsterdam getekend

Donderdag 26 maart en
vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
Zamenhofstraat 14B
Bus 35 (halte Johan van
Hasseltweg), metro 52
(halte Noorderpark)

Tijdens Kunstschooldag[en] ga je in Kazerne
Z aan de slag met een echte kunstenaar.
Met Femke van Heerikhuizen, illustrator en
Kazerne Z is sinds 2014 het thuishonk van Noordje. Dit
striptekenaar. Haar tekeningen zijn vaak erg
gebouw dat honderd jaar geleden is gebouwd, staat in de
Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Het zal je vast verbazen,
grappig en lijken heel simpel. Maar of ze echt
maar het pand was in de beginjaren een oude brandzo simpel zijn… kijk maar eens op haar website
weerkazerne. Van 1919 tot 1945 heeft het de functie van
www.femkevanheerikhuizen.nl. Femke geeft
brandweerpost vervuld. Als eerbetoon heeft Noordje haar
tijdens Kunstschooldag[en] in Kazerne Z een
gebouw Kazerne Z genoemd. Maar brandweerlieden
lopen er niet meer rond. Wel kunstenaars, schrijvers en
tekenworkshop. Eerst gaat ze met jou en je
vrijwilligers. En kinderen die er hun huiswerk maken,
klasgenoten in gesprek over de stad Amsterdam.
deelnemen aan schrijfworkshops, samen met Noordje
Dan wil ze heel graag weten wat jullie typisch
culturele uitstapjes maken. En… de oude brandweerAmsterdam vinden, wat jullie te gek vinden aan
man Zed, Noordjes opa, die daar ooit dienst zou hebde stad en wat niet, waarom jullie graag in de stad
ben gedaan… Wie weet ontmoet je hem wel tijdens
Kunstschooldag[en].
wonen of juist niet. En meer van dat soort vragen.
Als dat allemaal besproken is, gaan jij en de andere
8e-groepers er een spotprent of strip over maken.
Een tekening met een knipoog, hoe vet is dat!
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www.nowhere.nl
www.ajts.nl

De Amster damse
Jeug dtheater school

Nowher e

De sterren van de
hemel spelen
Even totaal iemand anders zijn, samen lol
maken en de sterren van de hemel spelen.
Klinkt goed toch? Na een korte kennismaking met De Amsterdamse Jeugdtheaterschool die ook in het gebouw van Nowhere
zit, ga je de vloer op. Je zult voelen hoe het
is om op het podium te staan en een luid
applaus te ontvangen. En ontdekken of er
een acteur in je schuilt die de sterren van de
hemel wil spelen. Ook na Kunstschooldag[en].
Kan hoor. Gewoon bij jou in de buurt een locatie opzoeken van De Amsterdamse Jeugdtheaterschool. De school met vestigingen in de
Pijp, Oost, West en Nieuw-West die kinderen
en jongeren al meer dan dertig jaar de lol van
acteren en theater maken bijbrengt. De smaak te
pakken? Kom!

Kunstschooldag[en]®

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Madurastraat 90
Tram 3 (halte
Molukkenstraat/
Insulindeweg), tram 14, bus
22 (halte Javaplein), bus
37 (halte Molukkenstraat/
Insulindeweg)
Nowhere is gehuisvest in een prachtig historisch pand in
de Indische Buurt in Amsterdam-Oost. In de vorige eeuw,
toen de kleuterschool en de lagere school nog niet waren
opgegaan in de basisschool, gingen kleutertjes hier
naar school. Naar de Montessori Kleuterschool De Acht
Mussen. Nu zit er het productiehuis Nowhere dat workshops, masterclasses, talentontwikkelingstrajecten,
optredens, festivals en bijzondere evenementen voor
jonge Amsterdammers organiseert. Dus ook voor jou.
Podcast maken, scenarioschrijven, een dj-workshop
volgen, alleen of samen met de klas. Nowhere biedt
het allemaal!
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www.oba.nl
www.verhalenverteller.nl

OBA de Hallen | Ent r esol

Donderdag 26 maart
10+12+14 uur
Hannie Dankbaarpassage 10/
Tollenstraat
Tram 3 (halte Kinkerstraat),
tram 7-17 (halte Ten
Katestraat)

Eric Borrias

Mijn pop huilt ‘s nachts
Het waargebeurde verhaal van
George en Ursula Levy, een verhaal
dat min of meer goed afloopt.

Aan de Tollensstraat in Amsterdam Oud-West, vlakbij de
Ten Katemarkt, bevindt zich een oude tramremise. Jarenlang is nagedacht over de bestemming van het gebouw.
Maar uiteindelijk is gekozen voor een culturele invulling.
Zo vind je er bioscoopzalen, heel veel kleine restaurantjes, een hotel, maar ook de bibliotheek. De voormalige
tramremise is in april 2014, volledig gerestaureerd door
Bureau Van Stigt, geopend. Kijk, als je er bent, vooral
ook omhoog. Dan zie je een glazen dakconstructie
en spanten die echt heel bijzonder zijn. Snap je nu
waarom De Hallen een Rijksmonument is?

Verhalenverteller Eric Borrias, een van de
grootste vertellers van ons land, vertelt al meer
dan vijfentwintig jaar verhalen. Aan kleine
én aan grote mensen, aan iedereen die van
verhalen houdt. In Nederland en daarbuiten. Hij
beschouwt verhalen vertellen als ‘beeldhouwen in
de fantasie’. Dat hij wordt gewaardeerd, blijkt wel
uit het feit dat hij in 2016 unaniem werd gekozen
tot Vertelambassadeur voor Nederland en Vlaanderen. De Tweede Wereldoorlog en het lot van de
joden komen regelmatig voor in Erics vertellingen.
Zo ook in het verhaal dat hij tijdens Kunstschooldag[en] vertelt, het waargebeurde verhaal van
George en Ursula Levy. Een verhaal dat min of meer
goed afloopt…
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www.oba.nl
www.verhalenverteller.nl

OBA Ooster dok

Eric Borrias

Mijn pop huilt ‘s nachts
Het waargebeurde verhaal van
George en Ursula Levy, een verhaal
dat min of meer goed afloopt.

| F or umz a al
Vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
Oosterdokskade 143 | 6e etage
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 2-13 (halte CS Tram
Westzijde), tram 14 (halte Mr.
Visserplein), tram 24 (halte
CS Tram Oostzijde), bus 22
(halte Kadijksplein), bus 48
(halte Piet Heinkade), metro
51-52-53-54 (halte Centraal
Station)

De Centrale OBA op het Oosterdokseiland, sinds 7-7-07 geo-

pend, is de grootste bibliotheek van Nederland. Wel vijftienVerhalenverteller Eric Borrias, een van de
honderdduizend boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, games
grootste vertellers van ons land, vertelt al meer
en blu-rays zijn er. En meer dan duizend zitplaatsen en
dan vijfentwintig jaar verhalen. Aan kleine
vierhonderdnegentig internetcomputers. Het is het meest
duurzame publiektoegankelijke gebouw van Amsterdam.
én aan grote mensen, aan iedereen die van
Daarom heeft architect Jo Coenen een prijs gewonnen.
verhalen houdt. In Nederland en daarbuiten. Hij
Let maar eens op de gebruikte ‘vernieuwbare’ materialen
beschouwt verhalen vertellen als ‘beeldhouwen in
en de zonnepanelen op het dak. De zevende etage met
de fantasie’. Dat hij wordt gewaardeerd, blijkt wel
het spectaculaire uitzicht is een hoogtepunt. Nu moet
uit het feit dat hij in 2016 unaniem werd gekozen
jij tijdens Kunstschooldag[en] in de Forumzaal zijn, net
een verdieping lager. Maar misschien krijg je voor of na
tot Vertelambassadeur voor Nederland en Vlaande voorstelling toch even de kans om er een kijkje te
deren. De Tweede Wereldoorlog en het lot van de
nemen. Zo niet, dan kom je gewoon een keertje terug!
joden komen regelmatig voor in Erics vertellingen.
Zo ook in het verhaal dat hij tijdens Kunstschooldag[en] vertelt, het waargebeurde verhaal van
George en Ursula Levy. Een verhaal dat min of meer
goed afloopt…
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www.oranjekerkamsterdam.nl
www.4tuozematroze.nl

Or anjeker k

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Tweede van der Helststraat
1-3 hoek Van der Helststraat/Van

4Tuoze Matroze

De Hond van Oost

Ostadestraat

Tram 4 (halte Ceintuurbaan),
metro 52 (halte De Pijp)
De Oranjekerk is een protestants kerkgebouw vlakbij het Sarphatipark. Dit

gebouw uit 1902-1903 is ontworpen door Christiaan Bernard Posthumus
Geloof het of niet, maar Amsterdam
Meyjes sr., de vaste architect van de Hervormde Gemeente Amsterdam.
is gesticht door een hond. Echt waar,
De gotische westgevel van de Nieuwe Kerk, je weet wel, die grote kerk
door de Hond van Oost. Heus, dit is
aan de Dam, staat ook op zijn naam. Begin jaren negentig stond de
geen fabeltje, maar een waargebeurd
kerk op de nominatie om gesloopt te worden. Maar de buurt kwam in
verhaal dat gaat over liefde, trouw,
opstand. En met succes, want de kerk bleef behouden. De buitenkant
werd gerestaureerd en de binnenkant verbouwd. Van de grote oude
ketterij en opstand. Gebaseerd op een
kerkzaal is niets meer over. Er zijn nu kleinere ruimtes waaronder
van de allereerste zegels van onze stad.
een kerkzaaltje en een grote foyer. Buiten en binnen de kerk is veel
Op die zegels staan twee mannen, een
kunst. Let bij aankomst maar eens op het metalen hek dat eruit ziet
koggeschip en een hond. Cees Koldijk, de
als een computerchip. Volgens kunstenaar Ruudt Peters staat zijn
ontwerp symbool voor de wijze waarop in deze tijd wordt gecommuzikale kapitein van de 4Tuoze Matroze,
municeerd. Vergeet ook niet even naar boven te kijken. Misschien
heeft er een komische muziektheaterzijn ze er al, de gierzwaluwen die sinds 2000 de kerktoren
voorstelling over gemaakt. Samen met het
gebruiken als rustplek en broedplaats. Al is het misschien nog
Amsterdams Havenkoor en zijn medebandeen beetje te vroeg. Meestal zijn ze er pas in de zomermaanden.
leden, waaronder zijn dochters!, brengt hij
Tegen die tijd kom je toch gewoon nog eens terug.
dit grappige stuk tijdens Kunstschooldag[en]
op de planken. Let goed op… het Hondje van
Oost zou best wel eens onder je stoel kunnen
liggen.
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oudekerk.nl

www.oudekerk.nl

Oude Ker k

Poems for
Earthlings

Donderdag 26 maart
10+12 uur
Oudekerksplein 23
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 2-12-13-14-17 (halte
Nieuwezijds Kolk), tram 24
(halte Dam), bus 22 (halte
Prins Hendrikkade/CS), metro
51-53-54 (halte Nieuwmarkt)

Tijdens Kunstschooldag[en] word
je in de Oude Kerk verwelkomd
Midden in het historische hart van Amsterdam, op de Wallen, staat het oudste
gebouw van de stad, de Oude Kerk. Eeuwen geleden, toen het IJ nog helemaal
door een indrukwekkende installatot aan het Oudekerksplein stroomde, is ze door vissers gesticht. De kerk was
tie, Poems for Earthlings. Het spetoen slechts een houten kapelletje waar de vissers baden voor een behouden
ciaal voor deze ruimte gemaakte
thuiskomst. Op 17 september 1306 wijdde de Bisschop van Utrecht de kerk tot
kunstwerk is van de Argentijnse
Sint Nicolaas, beschermheilige van de zeelieden. In de eeuwen die erop volgkunstenaar Adrián Villar Rojas. Hij
den is het gebouw steeds verder uitgebreid. Tijdens de Beeldenstorm in 1566,
toen op grote schaal katholieke beelden en gebouwen werden vernield, werd
vormde het interieur van de kerk volhet interieur van de kerk ingrijpend veranderd. De Oude Kerk was niet langer
ledig om en voegde een soundtrack
katholiek maar protestants. Nog altijd wordt er op zondagochtend een protoe met geluiden uit de geschiedenis
testantse eredienst gehouden.
van de wereld. De installatie is
Meer dan twintigduizend mensen vonden er hun laatste rustplaats. Het
volgens de kunstenaar een soort grote
beroemdste graf is dat van Saskia van
‘grot’ waar geluid samenkomt, zonder
Uylenburgh, de vrouw van Rembrandt.
chronologie, zonder encyclopedische
Sinds 2012 worden hedendaagse
ordening, maar met plezier en humor.
kunstenaars uitgenodigd om speciLuister maar eens goed als je met de
aal voor deze historische plek tijdelijke kunstinstallaties te maken en
museumdocent de kerk doorkruist, je
experimentele concerten te geven.
zult babygeluiden horen, vogels, Martin
Ze laten zich graag inspireren door
Luther King, regen en nog veel meer. Een
de geschiedenis, architectuur en
ontdekkingstocht waarin verleden, heden
omgeving van de kerk. Erfgoed,
hedendaagse kunst en muziek
en toekomst samengaan. Welke verhalen
gaan in de Oude Kerk hand in
zijn daarover te vertellen? Ontdek het
hand.
tijdens Kunstschooldag[en]!
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www.outsiderartmuseum.nl

Outsider Ar t Museum

Kijk anders naar kunst

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Amstel 51
Tram 14, metro 51-53-54
(halte Waterlooplein)
Het Outsider Art Museum is onderdeel van de Hermitage

Amsterdam. Je vindt het in een gebouw in de tuin. Het
Tijdens Kunstschooldag[en] krijg je in het
onderkomen aan de Amstel was eeuwenlang een tehuis
Outsider Art Museum een rondleiding. Geen
voor oude mensen. Al in de 17e eeuw is het Diaconie
gewone, maar een op basis van Visual Thinking
Oude Vrouwen Huys opgericht. Dankzij een rijke koopStrategy. Dat is een speciale, uit New York
man die zijn vermogen heeft nagelaten aan de Amsterovergewaaide interactieve methode, om je op
damse Diaconie. Met zijn erfenis kon dit enorme complex met de strenge gevel gebouwd worden. Vanaf
een andere manier naar kunst te laten kijken.
1817 mochten er behalve vrouwen ook mannen hun
Waarbij het gaat om wat jíj ziet en niet wat de
oude dag slijten. Tot 2007. Toen kreeg de Amstelhof,
kunstenaar heeft bedoeld. Samen met je klasgezoals het sinds 1958 werd genoemd, een andere
noten krijg je tijdens de VTS-rondleiding kunst te
bestemming. Het werd een ware schatkamer voor
schone kunsten. De eerste jaren alleen voor de
zien die is gemaakt door mensen met een bijzonHermitage Amsterdam. Later, in 2016 toen de
dere achtergrond. Door die achtergrond vallen ze
zijvleugel was verbouwd, ook voor het Outsider
buiten het gewone kunstcircuit. In het Outsider Art
Art Museum. Dit museum voor hedendaagse
Museum krijgen ze alle ruimte om hun eigen circuit
kunstenaars met een bijzondere achtergrond
te creëren. En hun kunst tentoon te stellen. Eens
werd zo belangrijk gevonden, dat Koningin
Maxima het heeft geopend.
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] echt met andere ogen naar kunst.
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ZONDAG 29 MA ART * PARADISO

VOORSTELLING VOOR KINDEREN VANAF 8 JA AR
ZA AL OPEN: 12.30 UUR A ANVANG: 13.00 UUR
SPECIALE GAST: ROGIER IN ’T HOUT ALS MARTIN GARRIX
SCENARIO EN REGIE: NIEK BARENDSEN
VISUALS: SUPREME CUISINE
PLUS AFTERPART Y!
KA ART VERKOOP: WWW.PARADISO.NL

www.paradiso.nl
@leafssensei

Par adiso

Leafs

‘Ga mijn album checken.
Volg me op Instagram. Love you.’

Vrijdag 27 maart
10+12 uur
Weteringschans 6-8
Tram 1-2-5-7-11-12-19 (halte
Leidseplein), metro 52 (halte
Vijzelgracht)
Paradiso is gevestigd in het voormalige verenigingsgebouw van het kerkgenootschap De Vrije Gemeente. Het
stamt uit 1879 en is ontworpen door architect G.B. Salm.
Bijna honderd jaar lang was het een gebedsruimte 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 Ontspanningscentrum Paradiso geopend. Vanaf de allereerste
dag wisten muzikanten én muziekliefhebbers vanuit
de hele wereld Paradiso te vinden. En dat is nooit
meer veranderd, want de aantrekkingskracht van
de poptempel op nationale in internationale muzikanten is tot op de dag van vandaag enorm. Net
zoals op het publiek dat vanuit de hele wereld
onafgebroken blijft toestromen. Bof jij even dat je
tijdens Kunstschooldag[en] naar Paradiso gaat!

Jahmil Dapaloe, Leafs, was pas vijftien toen hij
tekende bij Noah’s Ark. Nog nooit eerder had
het platenlabel zo’n jonge artiest onder contract
genomen. Dat gebeurde in 2016 toen Noah’s Ark
producer Ramiks zijn video Race had gezien. Die
vond hij zo cool dat hij de rapper met de opzij-gedragen sneeuwbril onder zijn hoede nam. Een jaar
later verscheen Feals, Leafs’ door Ramiks geproduceerde debuut-EP. Gevolgd door Adventures, de
EP die wel twintig weken hoog in de Nederlandse
Album Top 100 stond. Er volgden optredens, op het
hiphopfestival WOO HAH!, Lowlands; en co-signs
met bekende artiesten als Ronnie Flex, Yung Nnelg
en Bokoesam. De laatste twee traden ook al eens
op tijdens Kunstschooldag[en]. Eind 2019 verscheen
Leafs’ debuutalbum Sensei. Voor de videoclip van
Tokio en de YouTubeserie Leafs in Japan ging hij
naar de stad van zijn dromen, Tokio. Hij maakt nu een
Sensei-tour door Nederland. En jij bent erbij, tijdens
Kunstschooldag[en]! Of eerder… als je doet wat Leafs
zegt: ‘Ga mijn album checken. Volg me op Instagram.
Love you.’
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PIANO

Pianola Museum
Westerstraat 106
1015 MN Amsterdam
telefoon 020-6279624
info@pianola.nl
www.pianola.nl

De piano bestaat al 300 jaar. Pas rond 1900 verscheen de pianola,
de geautomatiseerde vorm van de piano. De pianola werd al snel zeer geliefd.
Miljoenen werden er gebouwd. Maar wie kent deze instrumenten nu nog?

Pianola’s zijn prachtige muziekinstrumenten. Even
indrukwekkend is het repertoire. Op rollen van papier
met gaatjes is het spel van de grootste pianisten en
componisten uit het begin van de 20e eeuw vastgelegd.
Klassieke meesters als Rachmaninov, Paderewski,
Busoni, Horowitz, Debussy Saint-Saëns, en Strawinsky,
maar ook grote namen uit de jazz en ragtime. En het
meest bijzonder: muziek die speciaal voor de pianola
geschreven is.
Het kleine, sfeervolle Pianola Museum in de
Amsterdamse Jordaan is geheel gewijd aan deze
opmerkelijke instrumenten. Ze komen tot klinken tijdens
rondleidingen en concerten. Daarvoor kan worden
geput uit een archief van meer dan 35.000 muziekrollen.
Iedere vrijdag en zaterdag is het museum open zonder
afspraak. Van 13:00 tot 17:00 worden dan doorlopend
rondleidingen gegeven. Op zondag is het museum open
tot 16:00 omdat er meestal om 17.00 uur een concert
begint.

www.pianola.nl

Pianola museum

‘Zelfspelende’
instrumenten
zelf horen,
zelf zien

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Westerstraat 106
1015MN Amsterdam
Tram 5 (halte Marnixplein),
tram 17 (halte Westermarkt),
bus 18-21 (halte Marnixplein),
bus 22 (halte Buiten
Brouwersstraat)

Je vraagt je vast af hoe die ‘zelfspeIn een voormalig politiebureau in de Jordaan, een pand uit 1905, huist
sinds 1994 het Pianola Museum, een van de kleinere musea van
lende’ instrumenten werken. Dat krijg
Amsterdam. In het muziekmuseum staan piano’s die vanzelf kunnen
je tijdens Kunstschooldag[en] haarfijn
spelen, de zogeheten pianola’s en reproductiepiano’s. Een pianola
uitgelegd. Dan zal je ontdekken dat de
is een ‘zelfspelend’ muziekinstrument dat tussen 1900 en circa
pianola’s met behulp van een muziekrol
1935 werd gebouwd. In die tijd was Amsterdam een belangrijk
centrum voor de handel in pianola’s. Er waren verschillende
muziek maken. Zoals ook draaiorgels
bekende winkels die hun instrumenten aan particulieren en uitmuziek maken. Die heb je vast wel eens op
gaanscentra leverden. Het museum is behalve expositieruimte
straat gezien. Er bestaan duizenden van die
ook concertzaal. Regelmatig worden er concerten gegeven.
muziekrollen. In het muziekarchief van het
Meestal klassieke pianomumuseum liggen er wel meer dan vijfendertigziek, maar ook jazz en tango.
Dat de pianola daarbij vaak
duizend! Met onder andere klassieke muziek,
een belangrijke rol speelt,
ragtime, operette, mars- en dansmuziek De
dat begrijp je natuurlijk wel.
collectie behoort tot de grootste ter wereld.
En daar maak jij tijdens Kunstschooldag[en]
kennis mee!
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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 Amster dam

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
12+14 uur
Museumstraat 1
Tram 1-7-19 (halte
Spiegelgracht), tram 2-5-12
(halte Rijksmuseum), metro 52
(halte Vijzelgracht)

Ervaar

de Gouden Eeuw

Proef, ruik, voel, luister!

Het Rijksmuseum bestaat al sinds 1800. Ooit, in navolging van andere
Europese steden, als Nationale Kunst-Galerij begonnen in Paleis Huis
ten Bosch te Den Haag. Dit is nu, zoals je wel weet, de woning van
de Koninklijke Familie. In 1808 verhuisde het museum op bevel van
de toenmalige koning, Lodewijk Napoleon, naar de nieuwe hoofdstad. De eerste jaren huisde het in het Paleis op de Dam, toen nog
het Stadhuis van Amsterdam. Via het Trippenhuis op de Kloverniersvoorburgwal is het uiteindelijk in 1885 in het huidige Rijksmuseum terechtgekomen. Pierre Cuypers heeft het gebouw
ontworpen. Je kent hem wel, de architect van het Centraal Station. Er was kritiek op zijn bouwstijl. Veel te middeleeuws vond
men, en zo on-Nederlands. Maar honderddertig jaar later zit
het Rijksmuseum met zijn wereldberoemde kunstschatten,
zoals de Nachtwacht van Rembrandt en het Melkmeisje van
Vermeer, en meer dan achtduizend voorwerpen die het verhaal vertellen van acht eeuwen Nederlandse geschiedenis,
nog steeds in de ‘kathedraal van Cuypers’!

In een museum mag je alleen maar kijken… meestal… maar tijdens Kunstschooldag[en] maak je op een heel andere
manier kennis met het dagelijks leven uit
de Gouden Eeuw. Wat werd er verhandeld
in de 17e en 18e eeuw en waar kwamen alle
producten vandaan? Welke pigmenten heb
je nodig om een schilderij te maken zoals
Rembrandt dat deed, en wat voor eten at
men eigenlijk in de tijd van Jan Steen? Je zult
specerijen uit verre landen proeven (lekker?),
de geur opsnuiven van het atelier van een
meesterschilder (vies?), kostbare japonnen van
chique dames betasten (aangenaam?) en de
geluiden van de beroemde Nachtwacht ontdekken (eng?). Proef, ruik voel en luister tijdens
Kunstschooldag[en].

Kunstschooldag[en]®
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www.spinozalyceum.nl
www.amsterdamurbandance.nl

Spinoz a Theater

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Peter van Anrooystraat 8
Tram 24 (halte Olympiaplein),
bus 15 (halte Prinses
Irenestraat/Parnassusweg),
metro 50-51-52 (halte Station
Zuid)

Amsterdam Urban Dance Company
presenteert

ARASHI

I AM ARASHI
Vijf dansers. Vijf individuen. Ieder levert
zijn eigen innerlijke strijd. Ieder volgt
zijn eigen weg. Ieder gaat op zijn eigen
individuele wijze om met dat wat op zijn
pad komt. Problemen worden opgevangen.
Uitdagingen aangegaan. Naar eigen inzicht,
binnen de eigen mogelijkheden.
Een zoektocht naar innerlijke rust.
De weg naar persoonlijke groei afgelegd door
vijf individuen, vijf dansers… Arashi is me. I am
arashi.

Je verwacht het niet direct op een middelbare school, maar in het
Spinoza Lyceum bevindt zich een echt theater, het Spinoza Theater.
Er worden regelmatig voorstellingen gegeven door de leerlingen van
de school. Soms ook door de docenten. Dansproducties, musicals,
toneelvoorstellingen. Altijd van hoog niveau. Het schoolgebouw
bestaat al sinds 1957. Het is ontworpen door de Dienst der
Publieke Werken, een dienst van de gemeente Amsterdam waaraan architecten verbonden waren. Er is gelijkenis met een ander
Amsterdams schoolgebouw, het Cartesius Lyceum. Dat werd in
1959 gebouwd en lijkt qua architectuur op het Spinoza Lyceum.
Bekijk beide gebouwen maar eens. De verwantschap zie je
trouwens ook terug in de namen van de scholen. Ze dragen
beide de naam van een beroemde 17e-eeuwse Nederlandse
filosoof: Baruch Spinoza en René Descartes (Cartesius in het
Latijn).

Amsterdam Urban Dance Company is een structureel
samenwerkingsverband tussen PACT+DANS van het ROC
van Amsterdam, een aantal jonge dansgezelschappen en
Stichting JAM.

Kunstschooldag[en]®
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www.amsterdam.nl/stadsarchief
www.debazelamsterdam.nl

Stadsar chief Amster dam

Vondelingen
Als er vandaag de dag een vondeling wordt
gevonden springt de pers er bovenop. Een
vondeling is groot nieuws, het komt zelden
voor. Dat was in het verleden wel anders. Rond
1800 werden in Amsterdam jaarlijks tussen
de drie- en achthonderd kinderen gevonden,
meestal pasgeboren baby’s. Vondelingen
werden opgenomen in het Aalmoezeniersweeshuis aan de Prinsengracht. Ze hadden vaak een
briefje bij zich van hun moeder. Deze bijzondere
briefjes zijn bewaard gebleven en kun je zien op
de tentoonstelling. Tijdens Kunstschooldag[en]
ontdek je in het Stadsarchief wat er met al deze
kinderen is gebeurd, hoe het leven in het weeshuis
was en hoe het verder met hen ging.

Kunstschooldag[en]®

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Vijzelstraat 32
Tram 2-11 (halte
Koningsplein), tram 14 (halte
Rembrandtplein), metro 52
(halte Vijzelgracht)
Het Stadsarchief Amsterdam met vijftig kilometer archief
en beeldmateriaal is het geheugen van de stad Amsterdam. Deze kilometers papier liggen allemaal opgeslagen in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat. Dit
gebouw is in 1926 gebouwd als bank. Daarvan is nog
veel te zien, bijvoorbeeld de dikke kluisdeuren met
daarachter de ‘safe deposit’ waar vroeger de kostbaarheden van de rijkste Amsterdammers werden
bewaard. Op deze plek is nu de Schatkamer van
het Stadsarchief. Hier vind je de mooiste stukken
die verhalen vertellen over de geschiedenis van
de stad.
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www.stedelijk.nl

Stedelijk Museum
Amster dam

De Stijl - Mijn Stijl
Je zou het niet verwachten, maar al meer
dan honderd jaar geleden is De Stijl door
de Nederlandse kunstenaars Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Theo van Doesburg
opgericht. Kenmerkend voor hun stijl zijn
de rechte lijnen en de kleuren rood, geel en
blauw. Waarom die kleuren en lijnen en wat
hoopten ze ermee te bereiken? Dat ga je tijdens
Kunstschooldag[en] allemaal ontdekken. Door
beroemde schilderijen van Piet Mondriaan te
bekijken of de complete slaapkamer die ooit door
Gerrit Rietveld is bedacht. En door zelf aan de slag
te gaan! Samen met je klasgenoten maak je een
levensgrote Stijl-compositie met camera, beamer,
grote kleurvlakken én jezelf. Grote kans dat je na
afloop heel veel over de kunststroming De Stijl, een
venster in de Canon van Nederland, weet te vertellen.

Kunstschooldag[en]®

Donderdag 26 maart
10+12+14 uur
Museumplein 10
Tram 2-3-5-12 (halte Van
Baerlestraat), tram 7 (halte
Spiegelgracht)

Het Stedelijk Museum Amsterdam is dé plek waar
iedereen moderne en hedendaagse kunst en vormgeving kan ontdekken en beleven. Het museum bestaat
al sinds 1874. Al zat het toen nog niet in het huidige
gebouw. Dit gebouw bestaat uit twee delen. Binnen
heb je dat helemaal niet in de gaten. Maar kom je
aanlopen, dan zal het je vast opvallen. Let maar
eens op de ouderwetse 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 grappige naam bedacht: de Badkuip. Als
je het witte gebouw met zijn schuine gladde
buitenkant en kleine pootjes goed bekijkt, snap
je wel waar die naam vandaan komt.
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The Black Archives is een historisch archief
waar verborgen zwarte geschiedenis zichtbaar
wordt gemaakt. De meer dan 5000 aanwezige
boeken in de collecties gaan over slavernij en
(de)kolonisatie, gender, feminisme, Suriname, de
voormalig Nederlandse Antillen, Zuid-Amerika,
Afrika en meer. Op basis van de collecties
maken we exposities en organiseren
we evenementen.”

Tijdens de Kunstschooldag
geven we een interactieve
rondleiding in The Black
Archives en de expositie over
100 jaar Surinamers in
Nederland. Scholieren krijgen
de opdracht om verborgen
geschiedenis op te zoeken.

Bereikbaarheid (GVB-lijnen + halte)
Lijn 14 stopt voor de deur: halte Pontanusstraat, lijn 7 stopt om de hoek

www.theblackarchives.nl

www.theblackarchives.nl

The Black Ar chives

Op zoek naar de
verborgen geschiedenis
The Black Archives is een historisch archief
waar de verborgen zwarte geschiedenis
zichtbaar wordt gemaakt. Je vindt er wel meer
dan vijfduizend boeken. Ze gaan allemaal over
slavernij en (de)kolonisatie, gender, feminisme,
Suriname, de voormalig Nederlandse Antillen,
Zuid-Amerika, Afrika en nog veel meer. Met
behulp van een interactieve rondleiding door
The Black Archives en de expositie 100 jaar
Surinamers in Nederland ga je tijdens Kunstschooldag[en] op zoek naar de verborgen geschiedenis.

Kunstschooldag[en]®

Vrijdag 27 maart
12 uur
The Black Archives
Zeeburgerdijk 19 b
Tram 7 (halte Hoogte
Kadijk), tram 14 (halte
Pontanusstraat), bus 22
(halte Oostenburgergracht),
bus 41 (Muiderpoortstation)

The Black Archives is gevestigd in het monumentale
pand van Vereniging Ons Suriname, een oud schoolgebouw vlakbij de molen van Oost. De vereniging betrok
het gebouw in 1973, alleen de eerste verdieping, want
er zaten ook een buurthuis en kunstenaarsateliers.
Eenentwintig jaar later droeg de gemeente het pand
over aan de vereniging. Sindsdien is ze de bewoner
van de linker helft van het voormalige schoolgebouw. Het pand werd omgedoopt tot Hugo Olijfveldhuis, vernoemd naar de bekende vakbondsleider. De naam prijkt op de buitengevel, goed
zichtbaar voor iedereen. Als je aan komt lopen,
zal die je direct opvallen.
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Het Houten Huis / Holland Opera

RUIMTEVLUCHT
Een beeldende voorstelling vol livemuziek,
zang en dans over de ‘verstekeling’ die je
onherroepelijk met je meedraagt.

8+

do 23 & vr 24 apr
Theater Bellevue
theaterbellevue.nl

www.theaterbellevue.nl

Theater Bellevue

Kijken, acteren,
improviseren
Acteren, misschien droom je er wel van.
Later toneelspeler worden of filmacteur.
In Theater Bellevue krijg je de kans om
te ontdekken of dit is wat je wilt. Na een
tour achter de schermen waarbij je een
kijkje mag nemen in de kleedkamers, zalen
en artiestenfoyer, krijg je in sneltreinvaart
een workshop acteren en improviseren. Zelf
even als acteur of actrice op het podium
staan. Hoe cool is dat. Tijdens Kunstschooldag[en] ga je het beleven, in Theater Bellevue!

Kunstschooldag[en]®

Donderdag 26 maart
10+14 uur
Leidsekade 90
Tram 1-2-5-7-11-12-19
Bellevue is gebouwd in 1840 als huisvesting voor twee sociëteiten.
Zo noem je chique clubs. Concordia was alléén voor mannen, Bellevue voor iedereen. De eerste voorzitter van Sociëteit Bellevue
was Jacob van Lennep, 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 opnieuw
in Bellevue. Er vonden toneelvoorstellingen plaats, zomerconcerten, bokswedstrijden, examens, schoolfeesten en ook nog
steeds bijeenkomsten van politieke partijen. In de Eerste
Wereldoorlog was het even een doorgangskazerne. Maar na
de verbouwing in 1938 werd Bellevue één van de modernste en populairste amusementspaleizen van West-Europa.
Iedereen kende het. Hoorde je Bellevue alle zalen! door de
straten klinken, dan wist iedereen dat er weer een enorm
feest werd gegeven. Geen sociale media nodig…
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foto: Waag Society

Wat wil je leren maken?

Maakplaats 021 is een speelkamer in de OBA
waar jongens en meisjes hun creativiteit en
digitale vaardigheden kunnen ontplooien.
Ben jij een uitvinder, robotbouwer, ontwerper
óf wil je dat misschien worden? Kom leren
maken in een van onze maakplaatsen!

@maakplaats021

Alle informatie over onze maakplaatsen en activiteiten vind
je op maakplaats021.nl

www.tolhuistuin.nl
@Tyler.Koudijzer
@Barguijs

Tolhuistuin

| IJz a al

Workshop Spoken Word
met Tyler Koudijzer

Vrijdag 27 maart
10+12+14 uur
IJpromenade 2
Bus 38 (halte
Buiksloterwegveer), pont
Buiksloterweg

In de tuin van het Tolhuis, vlakbij de pont in Overhoeks,
Een workshop van de man die zichzelf
ligt het cultureel centrum de Tolhuistuin, ‘de culturele
omschrijft als ‘grootse inhoud verpakt in een
oase in Amsterdam-Noord’. Eind 19e eeuw bezocht de
kleine man’, van de woordkunstenaar Tyler KouAmsterdamse jetset hier al concerten. Maar na de Eerste
dijzer. Met hem ga je tijdens Kunstschooldag[en]
Wereldoorlog raakte het Tolhuis in verval. Vlak voor de
Tweede Wereldoorlog werd de Tolhuistuin in gebruik
werken aan je eigen Spoken Word Performance.
genomen door de Bataafse Petroleum Maatschappij,
Hij kan je als geen ander vertellen hoe je taal
later Shell genaamd. Pas toen Shell vertrok, begin
kunt gebruiken en hoe je jouw verhaal zo kunt
deze eeuw, kwamen er weer muziekuitvoeringen.
overbrengen dat iedereen je gelooft. Tyler doet
De Tolhuistuin herkreeg haar culturele bestemming:
namelijk niet anders, taal is zijn ding. Als onderdeel
Paradiso programmeert er concerten, Solid Ground
Movement geeft hiphopdanslessen en er vinden
van het rap-duo Takkie & Ranx organiseerde en
heel veel culturele activiteiten, exposities en evepresenteerde hij de TUONO showcase-avonden.
nementen plaats. Zoals de workshop Spoken Word
Solo bracht hij onder de naam Takkie twee singles
die jij tijdens Kunstschooldag[en] gaat volgen.
uit. Hij trad op bij Woorden Worden Zinnen, Late
Night Poetry, Spraakuhloos, Pagina Groots en het
Kletskoppen Kindertaalfestival. Hij was vaste host
en medeorganisator van het spoken word-event
MAANDACHT en hij was te gast als huisdichter bij
FunX. Samen met Ivan Words vormt hij sinds 2015
het duo Barguijs, met optredens in AFAS Live, 010SIA
festival, Louder Than A Bomb Nederland en Rotterdam
Symfonia.

Met deze taalvirtuoos ga jij tijdens Kunstschooldag[en]
dus aan de slag. Als dat niet tot je eigen Spoken Word
Performance leidt!

Kunstschooldag[en]®
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www.solidgroundmovement.nl
www.tolhuistuin.nl

Solid G r ound Movement

Tol huistuin

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
IJpromenade 2
Bus 38 (halte
Buiksloterwegveer),
pont Buiksloterweg

Hiphop-workshop
Let your movements
do the talking

Lekker bewegen op de tofste beats?
In de eerste hiphopdansschool van
Amsterdam, Solid Ground Movement, ga
jij dat tijdens Kunstschooldag[en] doen.
Misschien 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 kijken dan doen. Je gaat ze
zelf uitproberen. En dan zal je zien dat je
na afloop de basiselementen van hiphop
beheerst!

Aan het IJ in Noord, vlakbij Eye en de A’dam Toren, ligt de Tolhuistuin. Kom je met de pont dan zie je het gebouw met zijn typische
jaren zeventig uitstraling al van verre liggen. Het is ontworpen door
architect Staal. De architect die ook de A’dam Toren (vroeger de
Shell Toren) en De Brakke Grond in de Nes heeft getekend. Lang
geleden, eind 19e eeuw, luisterden rijke Amsterdammers in de
tuin van het Tolhuis naar concerten. Toen in 1912 de Buiksloterweg werd uitgebreid verdween een stukje tuin. In de jaren
zestig dreigde alles te verdwijnen, omdat het IJ verbreed moest
worden. Maar gelukkig werd daar een stokje voor gestoken.
En daarom kunnen we nu genieten van kunst en cultuur in
ruimtes waar nog niet zo heel lang geleden wel twaalfhonderd werknemers van het Koninklijke Shell Laboratorium
Amsterdam zaten te lunchen. Vroeger de bedrijfskantine,
nu 
concertzalen (Paradiso Noord), expositieruimtes, een
café-restaurant én de dansstudio’s van SGM. Daar waar jij
tijdens Kunstschooldag[en] een hiphop-workshop krijgt.

Wist je trouwens dat hiphoppers helemaal niet
hoeven te praten om te communiceren? Hun
bewegingen spreken voor zich, bodylanguage!
Dus… heb je wat te zeggen: let your body speak!
Respect!

Kunstschooldag[en]®
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www.tropenmuseum.nl

Tr openmuseum

Donderdag 26 en vrijdag 27
maart
10+12+14 uur
Linnaeusstraat 2
Tram 3 (halte Linnaeusstraat/
Wijttenbachstraat), tram
7-14 (halte Alexanderplein),
tram 19 (halte Eerste Van
Swindenstraat)

Tropenmuseum Tour
Alle voorwerpen in het Tropenmuseum
vertellen een bijzonder verhaal. Tijdens de
Tropenmuseum Tour kom je daar wel achter.
Samen met de museumdocenten ontdek je
hoe mensen wereldwijd bezig zijn met dezelfde
thema’s. Iedereen rouwt, viert, versiert, bidt of
vecht. Kijk verder dan de verschillen en zie wat
mensen wereldwijd verbindt.

Tropenmuseum Junior
Sabi Suriname

Het Tropenmuseum aan het Oosterpark in Amsterdam-Oost is in 1926 opgericht. Het was toen gekoppeld
aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Nu is dat
het Research Center for Material Culture, een samenwerkingsverband tussen het Tropenmuseum, het Afrikamuseum en het Museum Volkenkunde. Verzamelde
kennis over inheemse volken wordt in het Tropenmuseum tentoongesteld. De exposities gaan altijd uit
van menselijke verhalen. En behandelen onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn, waar je ook
woont. Overal ter wereld vertellen mensen elkaar
verhalen, wordt er gefeest, gerouwd, versierd,
gebeden, gevochten, muziek gemaakt. Of je nu
in Azië bent, in Afrika, Latijns Amerika, Nieuw
Guinea… Kijk en luister maar!

Tijdens Kunstschooldag[en] verdwijn je, op zoek
naar het Surinamedepot, in Tropenmuseum Junior
diep onder de grond. Een geheime wereld ligt op je te
wachten. De Wereld achter de Dingen, een wonderlijke wereld vol pratende voorwerpen en verrassende
activiteiten. Op Ons Erf kom je al doende van alles te
weten over Suriname, over het land zelf, over de band
die het met Nederland heeft en over de manier waarop
Suriname met de wereld verbonden is. Hoe kom je in
Sabi Suriname? Daarvoor moet je naar verdieping -7…

Kunstschooldag[en]®
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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 Eester en Museum
Amster dam

Licht, Lucht en Ruimte

Vrijdag 27 maart
10+12 uur
Noordzijde 31
Tram 7 (halte Sloterpark),
tram 13 (halte Burgemeester
Rendorpstraat)
Het Van Eesteren Museum is sinds oktober 2017 gehuisvest

in het speciaal ontworpen Van Eesteren Paviljoen. Dit staat
Ben je geïnteresseerd in bouwen, architectuur
aan de noordoever van de Sloterplas in het hart van de Wesen stedenbouw? Wil je meer weten over een
telijke Tuinsteden, het huidige Amsterdam Nieuw-West.
bijzonder stadsdeel? Wil je je even stedenbouwer
Geïnspireerd door de paviljoenbouw uit de jaren vijftig en
voelen? Dan zit je tijdens Kunstschooldag[en] in
zestig van de vorige eeuw heeft Korteknie Stuhlmacher
Architecten een eenvoudig houten paviljoen ontworhet Van Eesteren Museum in Nieuw-West helepen met heel veel glas: transparant, minimalistisch en
maal op je plek. Nieuw-West is anders. En dat is
functioneel. De buitenkant is donker gekleurd, omdat
echt geen toeval. Toen het gebouwd werd, bestonde architecten wilden voorkomen dat het gebouw zou
den er veel nieuwe ideeën over hoe de stad van de
verdwijnen in de parkachtige omgeving. Er is een
vaste tentoonstelling over architect en stedenbouwtoekomst eruit moest zien: moderne huizen met veel
kundige Cornelis van Eesteren (1897-1988) en zijn
licht, wijken met veel lucht, ruimte en groen, waar het
AUP (Algemeen Uitbreidingsplan), er zijn wisselende
fijn zou zijn om te wonen, te spelen en op te groeien.
exposities, lezingen en andere activiteiten voor jong
Cornelis van Eesteren ontwierp samen met zijn team
en oud. En er is een Museumwoning, een ‘moderne’
dit soort wijken. Wandel eens rond in Buitenveldert,
woning uit de jaren vijftig, ingericht volgens de
ideeën van Goed Wonen. Vraag je juf of meester
Amsterdam-Noord en Nieuw-West, toen nog de
een bezoekje te plannen na Kunstschooldag[en].
Westelijke Tuinsteden genaamd. Je zult dan meteen
Dan kan je die woning op je gemak bekijken.
de hand van Van Eesteren herkennen: laagbouw, brede
straten en veel groen. Al is er veel veranderd sinds het
ontstaan van de Westelijke Tuinsteden, Nieuw-West is
nog steeds bijzonder. Tijdens Kunstschooldag[en] ontdek
je aan de hand van kaarten, een grote maquette, foto’s,
voorwerpen en verhalen wat de ideeën van Van Eesteren
waren en hoe hij met zijn team de moderne stad ontwierp.
Én… je gaat zelf aan de slag, als stedenbouwer. Met Lego
ontwerp je je eigen wijk, precies zoals de moderne stedenbouwers dat indertijd deden.

Kunstschooldag[en]®

133

++++ +++++++
+ +
+
+
++
+
++ +
+++ +
+++ +
+++
+++ +++
+++
+++
+++ +++
+++
+++

+

ainment Music Production
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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

DANSVOORSTELLING
OP LOCATIE 2020-2021
Een energieke dansvoorstelling door jongeren voor jongeren
Ook in het schooljaar 2020-2021 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.

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].
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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

AMSTE RDAM URBAN DANCE COMPANY
PRESE NTE E RT

2020
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)

WWW.AMSTERDAMURBANDANCE.NL

AANVANG 20.00 UUR
TICKETS 10 EURO
RESERVEREN:
reserveren@stichtingjam.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 6 APRIL

UNITE
Uiteenlopende eigenschappen
Meelopers en geboren leiders
Ieder individu heeft kwaliteiten
Iedere eigenschap is bruikbaar
Samen vormen ze een eenheid
De meerderheid van individuen
Vormt het geheel

VINCIT OMNES
Dansers:
Isabel Kool
Esmee Bakker
Isabel van Velthoven
Jaimy Wismeier

De relatie-gerelateerde angst
De openbaring
De bevrijding
Boek 1 bindingsangst
Boek 2 verlatingsangst
Boek 3 angst voor persoonsvervorming door manipulatie

Dansers:
Tanishia Cornelia
Denzel Archer
Neila Duarte Pina
Jean Carlos
Zambrano Vera

DINSDAG 7 APRIL

HOREN ZIEN ZWIJGEN

PRESENCE

Presteren, mooi zijn
Doen wat de ander zegt
In een hokje geplaatst
Ontsnappen aan het systeem
Jezelf zijn, je stem laten horen
Leven op jouw manier
Durf je je ware zelf te tonen?
Of zwijg je, net als de rest?

Energy, what is it really?
Is it force?
Is it emotion
Or is it both?
If you think about it,
Energy is everything.

Dansers:
Kayleigh Sijbrands
Esmiralda Limon
Melissa Visser
Cheyenne Zadelberg

Dansers:
Natalia Vis
Jeanille Gibs
Deveney Spoelstra
Robeathy Corea
Jason Aloema

DONDERDAG 9 APRIL

NEVEL

A NIGHT TO REMEMBER

Nature, nurture,
Dansers:
Physical, philosophical
Romy Reckers
De natuur bepaalt
Jaimy van Nobele
De omgeving bepaalt
Binh Nguyen
Het lichaam bepaalt
Chris Menoza
De geest bepaalt
Vier aspecten, verschillende levensfases
Van invloed op jouw persoonlijkheid
Tijdens jouw tijd op aarde

Show op het podium
Stress backstage
Onvergelijkbare samenhang
Op het podium, achter de schermen
Buitengesloten van de groep
Gesteund door het individu
Verschillende type mensen
Welke types spot jij?

Dansers:
Zoë Mul
Rowen Broekman
Brandon Dannenburg
Kelly Wagenaar

Amsterdam Urban Dance Company

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

In

2021
zijn alle

donderdag 25 maart
vrijdag 26 maart
2021

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

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

Kunstschooldag[en]®

Plat teg r ond
1

Amsterdam Museum

33 Museum Perron Oost

2

Amsterdams Marionetten Theater

34 Museum 't Kromhout | Stadsherstel

3

Aslan Muziekcentrum

35 Museum Tot zover

4

Atelier André Volten

36 Museum Van Loon

5

CBK zuidoost

37 Museum Willet-Holthuysen

6

Dansmakers Amsterdam | MAN||CO

38 Muziekschool Centrum/Oost

7

De Appel | Broedplaats LELY

39 Muziekschool Amsterdam Noord

8

De Balie

40 Muziekschool Osdorp

9

De Blauwdruk | NDSM Herleeft

41

NDSM FUSE

10 De Hallen

42 Nederlandse Filmacademie

11

DeLaMar Theater Mary Dresselhuys zaal

43 NEMO Science Museum

12

Diamant Museum

44 Nieuw Dakota

13

Embassy of the free Mind

45 Noordje

14

EYE Filmmuseum

15

FOAM

16

Framer Framed

46

Heesterveld

17

| DGAI Music School | Jeugdtheaterschool ZO

Nowhere
| De Amsterdamse Jeugdtheaterschool

47 OBA De Hallen
48 OBA Oosterdok
49 Oranjekerk

18

Hermitage

50 Oude Kerk

19

Het Ketelhuis | Cinekid

51

Outsider Art Museum

20 Het Scheepvaartmuseum

52 Paradiso

21

Het Zonnehuis | Stadsherstel

53 Pianola Museum

22

Imagine IC

54 Rijksmuseum Amsterdam

23 Joods Cultureel Kwartier

55 Spinoza Theater

24 Koninklijk Paleis Amsterdam

56 Stadsarchief Amsterdam

25 Kriterion | Movies that Matter & IDFA

57 Stedelijk Museum Amsterdam

26 Luther Museum Amsterdam

58 The Black Archive

27

Melkweg Max
Melkweg OZ

28 Mezrab

59 Theater Bellevue
60

29 MK 24
30 Museum Amsterdam Noord
31

Museum Het Schip

32 Museum Ons' Lieve Heer Op Solder

61

Tolhuistuin
| IJzaal | Solid Ground Movement

Tropenmuseum
Tropenmuseum Junior

62 Van Eesterenmuseum
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