




Welkom 8e-groepers, welkom op de Kunstschooldag[en] 2015!

Eindelijk is het zover! Eindelijk zijn jullie de 8e-groepers die als afsluiting van de basis-
schooltijd een dag lang op culturele strooptocht kriskras door Amsterdam mogen struinen. 

Dit jaar vallen de Kunstschooldag[en] op donderdag 26 en vrijdag 27 maart. 
Speciaal voor schoolverlaters zoals jullie worden op deze dagen concerten, voorstellingen en
programma’s in allerlei Amsterdamse concertzalen, theaters, musea en historische gebou-
wen georganiseerd. Op welke dag jullie gaan, donderdag of vrijdag, en wat jullie zullen
horen en zien, daarover kan jullie juffrouw of meester meer vertellen.

Al jaren bezoeken 8e-groepers de Kunstschooldag[en], dat weten jullie vast wel. Maar weten
jullie ook dat jullie ouders, als ze in Amsterdam geboren en getogen zijn, de Kunstschooldag
misschien hebben meegemaakt? Want het is alweer 28 jaar geleden dat de eerste
Kunstschooldag in Amsterdam plaatsvond. Super trots zijn we daar op. En super blij dat we
deze dagen ook voor jullie hebben kunnen organiseren. Want zonder Kunstschooldag[en] is de
afsluiting van de basisschooltijd echt niet compleet!

Wij, de mensen van Stichting JAM, vormen de motor achter de Kunstschooldag[en]. Maar
zonder hulp zouden we het nooit redden. En die hulp krijgen we. Om te beginnen van jullie
eigen juf en meester. Wat zouden we beginnen zonder hen! Daarnaast van de vele
organisaties en instellingen, van de deelnemende kunstenaars en van heel veel medewerkers
achter de schermen, waaronder de begeleiders en een groot aantal vrijwilligers van de Pabo
HvA en het ROCvA. Mede dankzij al die instanties en mensen zijn wij er opnieuw in geslaagd,
speciaal voor jullie 8e-groepers, de onvergetelijke Kunstschooldag[en] te organiseren.

Zonder financiële steun hadden de Kunstschooldag[en] echter ook nooit tot stand kunnen
komen. Die hebben we gekregen van onder andere Stichting Steunfonds Buurt- en
Jongerenwerk, Aan de Amstel Evenementen en Producties BV, het Gemeentelijk
Vervoersbedrijf Amsterdam, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum en van de
deelnemende scholen. Jullie begrijpen dat wij iedereen heel erg dankbaar zijn!

Op donderdag 26 en vrijdag 27 maart staan de medewerkers van de kunstinstellingen voor
jullie klaar. Om jullie rond te leiden in hun museum, om jullie te ontvangen in hun theater
of concertzaal. Voor iedere groep is er een afwisselend totaalprogramma samengesteld.
Kriskras door de stad, op weg naar wereldberoemde of kleine intieme musea; naar zalen
met bekende of minder bekende podia; naar grote, al ontdekte artiesten of bandjes die
nog niet zo bekend, maar zeker niet minder spannend zijn.

Laat je verrassen door de 28e Kunstschooldag[en]. Geef je ogen en oren de kost, doe
mee, zing, dans en geniet!

Heel veel plezier.

Rob van Waaijen
Directeur Stichting JAM

VOORWOORD
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Met dank aan:
Ronald Hueskens, Erika Scheenjes, Carola Wagenvoord, Amber van Schagen-Fayein, 
Gitte Clemens, Frederieke Cannegieter, Mirjam van Belzen, Delano Paul Mac Andrew,
Danielle Spijkerman, Katharina Klockau, Trees Mansveld, Ruud van Dijk, Nathalie Koch,
Sven Arne Tepl, Marcel Mooibroek, Mirjam Nebbeling, Ger Jager, Diederik Luyten, Floor
Annevelink, Marga Douma-Alta, Ayaovi Kokousse, Marieke Gevers, Florine Wiebenga,
Anouk Werensteijn, Anouk Heesbeen, Kiki Rosingh, Leonie Hangoor, Gaby Celebi,
Marije Veenstra, Margreet Cornelius, Claudius Kuipers, Lars Kelpin, Johan Akerboom,
Lin van Ellinckhuijsen, Jappe Groenendijk, Jacco Minnaard, Fransien Lukkezen, Agnes
Salverda, Max van Bossé, Ineke Eisman, Aernout Hagen, Frouke Jorna, 
Ernst van Keulen, Joan de Vries, Herman van Gessel en iedereen die heeft
meegeholpen om de Kunstschooldag[en] 2015 tot een succes te maken.

Drukfouten voorbehouden
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Kies dan voor een opleiding  
bij Art & Entertainment op  
MBO College Zuid!
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Raadselrijmspeurtocht
Raadsels in rijmvorm die je kennis laten maken met de oudheid. Met deze
raadselrijmpjes ga je op speurtocht door het Allard Pierson. De oplossingen vind je in de
verschillende zalen van het museum. Is jouw antwoord goed, dan komt er een herder,
archeoloog of Egyptische god tevoorschijn. Luister naar hun spannende verhalen. Ze
nemen je mee terug in de tijd, naar het leven van duizenden jaren geleden.

Allard Pierson Museum

Maak kennis met de oude wereld van de Grieken,
Romeinen en Egyptenaren. Het Allard Pierson Museum

staat, hangt en ligt vol met voorwerpen uit het dagelijkse
leven zoals bekers waaruit ze dronken, kleren die ze

droegen en speelgoed waarmee de kinderen speelden.

www.allardpiersonmuseum.nl

Vrijdag 27 maart 
10.00 en 12.00 uur
Oude Turfmarkt 127 
Tram 4-9-16-24 (halte Spui)

Vr
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Kijk voor een overzicht van ons onderwijsaanbod op

amsterdammuseum.nl
Kalverstraat 92, Amsterdam



Ontdekkingstocht door de geschiedenis van Amsterdam
Tijdens de Kunstschooldag[en] ontdek je in het Amsterdam Museum de intrigerende
geschiedenis van Amsterdam. Waar is de stad ooit begonnen? Wat is het oudste gebouw?
Hoe is de stad gegroeid? Wanneer is Amsterdam de hoofdstad van Nederland geworden?
Wie leefden er vroeger? Wist je dat er ooit kinderen in het Burgerweeshuis woonden, het
gebouw waarin nu het Amsterdam Museum zit? Treed in
hun voetsporen en ontdek wat zij daar deden. Dan kom je
ook achter het Amsterdamse leven zoals het ooit was.

Amsterdam Museum

Amsterdam is een stad met vele gezichten. Een echte wereldstad,
maar ook een beetje een dorp: klein, gezellig en eigenwijs. De stad
van Cruijff, Rembrandt, Ajax, de Wallen, de grachten, de VOC en de

coffeeshops. In het Amsterdam Museum, gehuisvest in een
monumentaal pand dat ooit het Burgerweeshuis was, kom je alles

over de geschiedenis van jouw stad te weten. 
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www.amsterdammuseum.nl

Vrijdag 27 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Kalverstraat 92
Tram 1-2-4-5-9-14-16-24 (halte
Spui)

Vr





Marionetten presenteren: ‘De Impresario’ van Mozart
De beroemde componist Mozart schreef meer dan tweehonderd jaar geleden een
grappige opera: ‘De Impresario’. Het lijkt wel een musical, alleen bestonden musicals
toen nog helemaal niet. Het stuk speelt zich af achter de schermen van een theater. Twee
zangeressen moeten auditie doen voor de hoofdrol, net als bij de Voice of Holland.
Meneer Frank, de impresario, moet bepalen wie de beste is. De zangeressen zijn super
jaloers op elkaar. Dat geeft natuurlijk knallende ruzie. En dan is er ook nog een
theaterpoes die de muizen achternazit…

Na afloop laten de poppenspelers zien hoe ze de marionetten tot leven brengen.

Amsterdams Marionetten Theater

In historisch hartje Amsterdam ligt vlakbij de Nieuwmarkt een
marionettentheater verscholen. Het grootste marionettentheater van
Nederland. Terwijl het toch een klein theatertje is. En heel bijzonder,

want er wordt opgetreden door houten poppen. Behalve in
Amsterdam treden de marionetten ook op in Frankrijk, Duitsland,

Italië en Rusland.
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www.marionettentheater.nl

Vrijdag 27 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Nieuwe Jonkerstraat 8 
Lopen vanaf Centraal Station
metro (halte Nieuwmarkt)

Vr



de Appel arts centre

De Appel arts centre is een instelling waar kunst van nu te zien is.
Het ligt aan de Prins Hendrikkade, schuin tegenover NEMO, in een
pand dat van oudsher de Zeemanshoop wordt genoemd. Er zijn
telkens verschillende tentoonstellingen, van zowel beroemde
kunstenaars als jonge aanstormende talenten. Vier keer per jaar
wisselen de exposities, dus er valt altijd wel iets nieuws te zien.

Vr
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www.deappel.nl

Video, klei, gips en geld
In de Appel arts centre krijg je videofilmpjes te zien en bijzondere kunstwerken gemaakt
van klei, gips en geld! De museumdocenten maken je wegwijs tussen al die bijzondere
en nieuwe kunst. Gelukkig hoeft er niet alleen geluisterd te worden, je mag van alles
vragen en je gaat zelf met klei aan de slag.

Vrijdag 27 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Prins Hendrikkade 142
Lopen vanaf Centraal Station 
Metro (halte Nieuwmarkt)



Feest! In de Stad 
Waarom zijn Kerst, Pasen en Pinksteren vrije dagen? Wat wordt er dan gevierd? Welke
feestdagen zijn er nog meer in onze stad? In de tentoonstelling ‘Feest! In de Stad’ vind je
antwoorden op deze en andere vragen. Je ontdekt er de betekenis van christelijke
feestdagen en hoe deze gevierd worden. Daarnaast kom je van alles te weten over
feesten van andere godsdiensten. Met het leerlingenboekje ga je op onderzoek uit en je
maakt een feestslinger die later in de klas opgehangen kan worden.

Bijbels Museum

Het Bijbels Museum vind je in de Cromhouthuizen, twee
monumentale panden aan de Herengracht, gebouwd in 1662 voor
een rijke koopman. In dit museum komen bijbel, kunst en cultuur

samen. Voor kinderen van jullie leeftijd is er op de bovenste
verdieping de speciale tentoonstelling ‘Feest! In de Stad’.
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www.bijbelsmuseum.nl

Vrijdag 27 maart
10.00 en 12.00 uur
Herengracht 366-368
Tram 1-2-5 (halte Spui), tram 14
(halte Dam)

Vr



FEEST! IN DE STAD 
Ontdek met de hele klas de betekenis van christelijke feestdagen!

bijbelsmuseum.nl
Herengracht 366-368, Amsterdam



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

Bureau Monumenten & Archeologie

Amsterdam is een mooie stad, met prachtige panden en grachten.
Hoe beter we voor de gebouwen en monumenten zorgen, hoe langer

mensen kunnen genieten van de schoonheid van Amsterdam. Het
Bureau Monumenten & Archeologie probeert zo goed mogelijk te

zorgen voor deze monumenten in de stad. Net zoals voor de
bijzondere voorwerpen die door de stadsarcheologen nog steeds

worden opgegraven. 
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www.bma.amsterdam.nl
www.stadsarchief.amsterdam.nl

Donderdag 26 en vrijdag 27 maart 
10.00 en 12.00 uur
Vijzelstraat 32 (gebouw De Bazel) 
Tram 4-16-24 (halte Keizers-
gracht/Vijzelstraat)

DoVr





Local Heroes
Overal in Amsterdam wonen en werken kunstenaars. In elke buurt vind je wel er wel een
paar. Ook in Amsterdam-Zuidoost. Daaraan besteedt het CBK Zuidoost graag aandacht.
Vandaar dat het sinds half maart werken exposeert van vier buurtkunstenaars, die alle
vier in de H-buurt van de Bijlmer wonen. Deze kunstenaars, de lokale helden van CBK
Zuidoost, zijn Nicole O’Niel, Elon Liberman, Liran Weisman en Sjoerd van Leeuwen. Hun
werken ga je bekijken op de tentoonstelling Local Heroes. Terwijl je naar het werk kijkt,
vertellen mensen van het CBK Zuidoost waar de kunst over gaat. Want soms is moderne
kunst best moeilijk te volgen! En ben je na het zien van de tentoonstelling nog niet
uitgekeken. Loop dan door naar de binnentuin om de bijzondere beelden van Nelson
Carrilho en Hamid el Kanbouhi te bewonderen.

Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

CBK Zuidoost, een centrum voor moderne kunst, bestaat bijna net zo lang
als de Kunstschooldag[en], al zo’n 27 jaar. Sinds vijf jaar is het gehuisvest
op het Anton de Komplein, naast het winkelcentrum Amsterdamse Poort.

Misschien is het je wel eens opgevallen, het CBK Kunstplein dat tegenover
het CBK ligt. Op dat plein staat regelmatig werk gemaakt door scholieren
onder leiding van echte kunstenaars. CBK Zuidoost is niet alleen een plek

om gratis (!) naar kunst te kijken, je kunt er ook kunst lenen. Wie weet
ben je na het zien van de expositie wel zo enthousiast

over een bepaald werk, dat je het iedere dag zou
willen zien. Thuis of op school. Dat kan dus! 15

www.cbkzuidoost.nl

Donderdag 26 en vrijdag 27 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Anton de Komplein 120, Amsterdam ZO
Bus 41-47-66 (halte Anton de Kom-
plein), bus 44-45 (halte Dolinga -
dreef/Bijlmerplein), metro 50-54
(halte Bijlmer Arena, 10 minuten
lopen via winkelcentrum Amster-
damse Poort)

DoVr



Geeft acht!
De Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ), een muziekkorps dat onder de
Nederlandse krijgsmacht valt, geeft een spetterende show. Een spektakel met
eenentwintig muzikanten onder leiding van dirigent Harry van Bruggen, waarbij het
theater tijdelijk omgebouwd wordt tot militair terrein. Nederland heeft een hypermodern
leger. Maar vrede en tactisch onderhandelen zijn tegenwoordig belangrijker dan oorlog
en macht. De rol van een militair orkest is daardoor anders dan vroeger. Welke die rol is

en wat de veteranen ons te vertellen hebben zie je allemaal
in deze show. Maar ook hoe leuk het is om muziek te
maken en wat een dirigent zoal doet. 

Conservatorium van AmsterdamBernard Haitinkzaal

Bespeel je een instrument en ben je daar ook nog eens goed in, dan
zou het zomaar kunnen dat jij na de middelbare school naar het
conservatorium wilt om nog veel beter te worden. Zomaar toegelaten
word je echter niet. Je zult eerst een toelatingsexamen moeten doen
om te bewijzen dat je talent hebt. Heb je de examencommissie
overtuigd, dan kan je de vierjarige opleiding beginnen. �
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www.conservatoriumvanamsterdam.nl

Donderdag 26 maart 
10.00 en 12.00 uur
Oosterdokskade 151
10 min. lopen v.a. Centraal Station
Tram 26 (halte Muziekgebouw)

Do



Klassiek, jazz en pop in het Conservatorium van Amsterdam
Tijdens de opleiding vinden conservatoriumstudenten elkaar. Vaak vormen ze vanaf het
eerste jaar klassieke ensembles, pop- en jazzbandjes. Om samen muziek te maken en om
op te treden. Zo kunnen ze al vroeg veel podiumervaring opdoen. Hoe meer
speelervaring, hoe beter. Op de Kunstschooldag[en] luister je naar talentvolle studenten
die elkaar op het CvA hebben gevonden. Twee klassieke duo’s spelen muziek voor fluit en
marimba, er komt een popband en zelfs het jazzensemble Trempera! treedt op. Dit
ensemble is een goed voorbeeld van hoe internationaal de studentensamenstelling op
het Conservatorium van Amsterdam is: drie Spanjaarden en twee Italianen maken deel
uit van dit kwintet. Dat deze muzikanten getalenteerd zijn, blijkt wel uit de vele prijzen
die ze al gewonnen hebben, bijvoorbeeld tijdens het Dutch Jazz Competition 2014.

Conservatorium van Amsterdam

Op het Conservatorium van Amsterdam zitten ongeveer duizend
studenten, niet alleen uit Nederland, ze komen vanuit de hele
wereld. Uit verschillende opleidingen kan gekozen worden, de

een kiest voor klassieke muziek, de ander voor oude muziek, en
weer anderen voor opera, jazz of popmuziek. Welke richting lijkt

jou het leukste?

www.conservatoriumvanamsterdam.nlVr
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Vrijdag 27 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Oosterdokskade 151
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 26 (halte Muziekgebouw)

Amsterdam Blue Note



Klassiek/ Jazz/ Pop/ Docent muziek/ Jong talent
www.conservatoriumvanamsterdam.nl



Ook in 2016 zijn alle 
8e-groepers

weer welkom 
bij de Amster damse

kunsten!



ONDERSTEBOVEN
GAIA GONNELLI
EEN MUZIEK- EN
DANSVOORSTELLING
VOOR IEDEREEN VANAF 2 JAAR



Plan - d - Zeehelden 
Ben jij ook zo fantasierijk? Verlies jij je ook in dromen en magische beelden? Dan is
Zeehelden dé dansvoorstelling voor jou! Opzwepende dans, acrobatiek, zang en
livemuziek in een show over de betoverende kracht van de zee. Dansers en muzikanten
dompelen zich onder in de magische wereld van het leven in én op zee. De zee die met al
haar spannende verhalen de fantasie altijd weet te prikkelen. Bereid je maar voor op een
vrolijke en emotionele ode aan zowel de zee als de verbeeldingskracht. Want wat is er nu
mooier dan je even helemaal laten gaan in een verhaal vol magie?

Dansmakers Amsterdam

Dansmakers Amsterdam zit op het bedrijventerrein ‘De Overkant’, in
de oude Kromhouthal van de voormalige Stork fabriek in Amsterdam
Noord. Vroeger was het een echte fabriek: in de verschillende hallen

moesten de werknemers zware arbeid verrichten. Eerst werden er
grote scheepsmotoren gemaakt. Later werden er machines gebouwd

voor de voedselverwerkende industrie.

21

www.dansmakers.nl
www.plan-d.nl

Donderdag 26 en vrijdag 27 maart 
10.00 en 14.00 uur 
Gedempt Hamerkanaal 203-205
Bus 32-33 (halte Johan van 
Hasseltweg)

DoVr



DELAMAR.NL
VAN 2 APRIL T/M 17 MEI



Amsterdam Urban Dance Company - African Urban Dance Show 2015
Een ritmische dans- en muziekshow met ruim tachtig jonge talentvolle dansers op het grote
podium van de Wim Sonneveld Zaal in het DeLaMar Theater.

De dansstudenten van het ROC Art & Entertainment College Amsterdam bruisen van energie
in hun nieuwe multiculturele dansvoorstelling. Afrikaanse en Westerse dansstijlen worden in
deze show gecombineerd. Door het enthousiasme van de dansers en het afwisselende
programma zal je van het begin tot het einde niets willen missen. Let maar op, de zaal
verlaat je na afloop net zo swingend en bruisend van energie als de dansers zelf!

Amsterdam Urban Dance Company is een structurele samenwerking met MBO DANS van het
Art & Entertainment College van het ROC van Amsterdam en Stichting JAM.

DeLaMar Theater

Het DeLaMar Theater in hartje Amsterdam heeft een indrukwekkende
theatergeschiedenis. Bekende cabaretiers als Wim Kan, Wim

Sonneveld en Freek de Jonge traden op in het oude Nieuwe de la Mar
Theater aan het Leidseplein. In 2010 opende Joop van den Ende het
vernieuwde DeLaMar. Net zoals in het oude theater zijn er ook in dit

moderne gebouw bekende cabaretiers te zien, evenals musicals,
komedies, toneelklassiekers, festivals en

jeugdvoorstellingen.
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www.delamar.nl
www.amsterdamurbance.nl

Donderdag 26 en vrijdag 27 maart
12.00 en 14.00 uur
Marnixstraat 402
Tram 1-2, bus 170-172 (halte 
Leidseplein)

DoVr



in EYE

EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM

Mede mogelijk gemaakt door de 
Freek & Hella de Jonge Foundation



Stunts!
Een spectaculair programma over stunts. Weet jij wat acteurs of actrices vroeger allemaal
moesten doorstaan? Of welke uitdagingen de sterren van nu aangaan? Denk je dat
dankzij de komst van de computer inmiddels alles mogelijk is? 
Eerst bekijk je een filmpje met verschillende filmstunts. Dat filmpje wordt ingeleid door
een filmspecialist en een stuntman. Na het zien van de beelden hebben jullie vast ideeën
over hoe de stunts zijn gemaakt. Misschien wil je nu zelf wel stuntman of -vrouw worden! 

Tijdens de Kunstschooldag[en] zijn de ambassadeurs Hella en Freek de Jonge onze
speciale gasten. Ze ondersteunen met hun foundation de educatieprogramma’s van EYE.
Ook namens hen zijn jullie van harte welkom!

EYE Filmmuseum

Aan de noordelijke IJ-oever van Amsterdam, in het witte
futuristische gebouw tegenover het Centraal Station, vind je alles

over film onder één dak. Behalve meerdere bioscoopzalen is er
ook het filmmuseum. Hier vind je alles over film(cultuur). Er valt

veel te ontdekken: van films met speciale programma’s tot
wisselende tentoonstellingen, workshops en interactieve

installaties. Wil je film op een spannende manier
en in een bijzondere omgeving beleven, dan ben

je in EYE op de juiste plek!
25

www.eyefilm.nl/educatie

Donderdag 26 maart 
10.00 uur
IJpromenade 1
Centraal station, pont richting
Buiksloterweg

Do



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

Ontdek 
de kracht van 

fotografie

maken. Iedere schoolvakan-
tie zijn er fotografiework-
shops voor kinderen van 8 
t/m jaar 12 jaar. 

Ook met de klas kun je naar 
Foam. 

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

Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam
www.foam.org (foam_foryouactiviteiten)



De kunst van het fotograferen
Foto’s maken kan en doet tegenwoordig iedereen. Jij fotografeert vast ook regelmatig, in
ieder geval met jouw mobieltje. Maar wat maakt een foto nu écht bijzonder? Tijdens de
rondleiding in Foam ga je actief op zoek naar een antwoord op deze vraag. En
ondertussen kom je door het maken van opdrachten achter allerlei weetjes over
fotografie. 

Foam

Foam is een bekend Amsterdams fotografiemuseum. Er zijn
verschillende tentoonstellingen te zien, van zowel beroemde

fotografen als jong nog onbekend talent. Grote exposities worden
afgewisseld met kleine snel wisselende tentoonstellingen, zodat er

altijd iets nieuws te ontdekken valt. Van mode- tot
documentairefotografie, van moderne tot historische foto’s, van

portret- tot architectuurfotografie. Je kunt het
allemaal zien in Foam.
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www.foam.org

Vrijdag 27 maart 
10.00 en 12.00 uur
Keizersgracht 609
Tram 4-6-24 (halte Vijzelstraat/
Keizersgracht)

Vr



www.frascatitheater.nl
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Sahand Sahebdivani - Lenteverhaal
De eerste lentedag. Voor Koerden, Iraniërs en Afghanen is dat een belangrijke en
feestelijke gebeurtenis. Zij vieren dan de komst van het nieuwe jaar. Voor hen is dat net
als voor ons een periode vol goede voornemens en veranderingen. Ze vertellen elkaar
dan veel verhalen. Vaak gaan die over onrecht dat ze moeten overwinnen. Vandaag
vertelt verhalenverteller Sahand Sahebdivani zo’n verhaal. Hij doet dat al vele jaren, voor
jong en oud. Hij laat zich daarbij begeleiden door muzikanten.

Frascati

De naam klinkt Italiaans en dat klopt ook. Meer dan tweehonderd
jaar geleden was Frascati een Italiaans koffiehuis in het kleine

straatje dat de Nes heet. Later werd het een tabaksfabriek. Maar nu
is Frascati een theater. 
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www.frascatitheater.nl
www.dejongehonden.com 

Donderdag 26 maart
10.00 en 14.00 uur
Nes 63
Tram 4-9-16-24 (halte Dam)

Do



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

MELKWEG SUPPORTS
KUNSTSCHOOLDAG



Dwalen tussen foto’s
Wie kent een beroemde fotograaf? Maak je zelf weleens foto´s en wat doe je er dan mee?
Waarom zijn foto´s in een museum specialer dan een selfie of een vakantiekiekje?
In Huis Marseille draait alles om fotografie. Tijdens de Kunstschooldag[en] ga je samen
met een museumdocent op pad door het museum. Dwalend door de kamers van de twee
grachtenpanden bekijk je foto’s. Gelukkig hoef je niet
alleen te kijken en te luisteren. Je mag ook vertellen wat
je ervan vindt, en je gaat zelf aan de slag. Zo ontdek en
leer je van alles over fotografie.

Huis Marseille - museum voor fotografie

Museum voor fotografie Huis Marseille is gevestigd in twee 17e-
eeuwse grachtenpanden. Iedere drie maanden is er een nieuw
tentoonstellingsprogramma, waarin de rijke geschiedenis en de

verschillende toepassingen van de fotografie worden getoond. Huis
Marseille heeft daarnaast een belangrijke collectie hedendaagse

fotografie. Ook die wordt regelmatig tentoongesteld.
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www.huismarseille.nl

Donderdag 26 maart 
10.00 en 12.00 uur
Keizersgracht 399-401
Tram 1-2-5 (halte Leidsestraat/
Keizersgracht)

Do
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Stadhuis en paleis
Tijdens de rondleiding maak je kennis met burgemeester De Graeff. Hij vertelt waarom
het gebouw zo mooi versierd is en wat de schilderijen en beeldhouwwerken betekenen.
Hij laat je allerlei personen uit zowel de Griekse en Romeinse Mythologie als de Bijbel
zien. Atlas, Mercurius, Medusa, om maar een paar te noemen. Door samen met de
burgemeester op zoek te gaan naar verborgen verhalen, ontdek je de functies van het
oude stadhuis.

Koninklijk Paleis Amsterdam

Het Koninklijk Paleis Amsterdam is het officiële ontvangstpaleis van
Koning Willem Alexander. Daarnaast is het zoveel mogelijk

opengesteld voor bezoekers. In het Paleis kom je ogen te kort! Want
het gebouw staat en hangt vol met kostbare beelden en meubelen,

schilderijen en prachtige lampen. Dat komt omdat het altijd een
belangrijk gebouw is geweest. Was het eerst het stadhuis van

Amsterdam, later kwam Koning Lodewijk
Napoleon en die maakte er een paleis van.
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www.paleisamsterdam.nl

Donderdag 26 en vrijdag 27 maart
12.00 en 14.00 uur
Dam
Tram 1-2-4-5-9-13-14-16-17-24
(halte Dam)

DoVr



Na de Kunstschooldag[en] 
verder met film in de klas?

 
Movies that Matter en IDFA bieden tientallen korte films en lesmateriaal 
speciaal geselecteerd 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 en op DVD.

www.moviesthatmatter.nl/educatie |  www.idfa.nl/educatie

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Movies that Matter & IDFA
Movies that Matter (films die belangrijk zijn, waarover je moet nadenken) is een initiatief
van Amnesty International. IDFA is het jaarlijkse Internationale Documentaire Film Festival in
Amsterdam, voor volwassenen én kinderen. Samen presenteren ze dit jaar twee bijzondere
Nederlandse jeugddocumentaires met het thema identiteit. Je identiteit zegt iets over jou:
waar je woont, wat je doet, je karakter of een bijzondere kenmerk dat je hebt. 

Giovanni en het Waterballet Een jongen te midden van badpakken, speldjes en
glittermake-up. Giovanni droomt ervan als eerste jongen naar het Nederlands
kampioenschap synchroonzwemmen te gaan. Gaat hem dit lukken?

Ik ben een meisje! Joppe is een knap veertienjarig meisje. Ze heeft een oogje op
Brian. Maar wat Brian niet weet, is dat ze eigenlijk een jongen is. Een meisje gevangen in
een jongenslijf.

Kriterion

In Kriterion zijn studenten de baas! In 1945 startten zij een
bioscoop in een oud gebouw. Tot op de dag van vandaag hebben

studenten hier nog steeds hun bijbaantje, zodat ze tijdens hun
studietijd wat extra geld hebben. En omdat er geen baas is, kunnen
ze zelf bepalen welke films er draaien. Deze films zijn vaak aparter

en minder bekend dan die in de grote bioscopen.
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www.kriterion.nl 
www.moviesthatmatter.nl

www.idfa.nl

Donderdag 26 en vrijdag 27 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Roetersstraat 170
Tram 7-10 (halte Weesperplein),
metro (halte Weesperplein)

DoVr



De 4Tuoze Matroze – De Hond van Oost

Over liefde, trouw, ketterij en opstand

Amsterdam is gesticht door een hond… De Hond van Oost… 
Dit is geen sprookje, maar een waargebeurd verhaal. Gebaseerd op een van de
allereerste zegels van onze stad, waarop twee mannen, een koggeschip en een hond
staan afgebeeld.
Cees Koldijk van de 4Tuoze Matroze heeft een muzikale vertelling over het ontstaan van
de stad Amsterdam gemaakt. Samen met Sean Hauser, Maya Shanti (bekend van
Spangas), rapper Ace de Klown en het Amsterdams Havenkoor zet hij een vrolijke en
grappige voorstelling op de planken. En let goed op, het Hondje van Oost laat zich
misschien ook wel zien…

Melkweg Oude Zaal

De Melkweg was eerst een suikerpakhuis en melkfabriek. Ruim
veertig jaar geleden gingen jongeren er concerten en voorstellingen
organiseren. �

www.melkweg.nl Do
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Donderdag 26 maart
10, 12 en 14 uur
Lijnbaansgracht 234/A
Tram 1-2-5-7-10, bus 170-172 
(halte Leidseplein) 



NPNG
De Nederlandse rapformatie NPNG, die de bekende hiphopcompetitie Most Wanted 2014
won, timmert hard aan de weg. Hun laatste track ‘Eén op één’ ken je misschien wel.
Mella MM en Oela zijn in 2013 met NPNG begonnen. Een jaar later kwam producer Euge
Louisa erbij. 'No Pain No Game’ betekenen de letters NPNG. De rappers willen daarmee
zeggen dat je hard moet werken om je droom te bereiken. En dat doen deze rappers.
Luister maar!

Skinto 
Zowel in de hiphopscene als in het elektronische circuit is Skinto al jaren een bekende.
Zijn raps en zang zitten vol energie, zijn sound vol variatie: van dubstep, grime en 2-step
tot hiphop, r&b en drum 'n bass. Met Nebulon (die ken je misschien wel van NoizBoiz en
Zwart Licht) heeft hij vaak opgetreden. Ondertussen blijft hij nieuw werk maken. Eind
januari verscheen Brak Obama. Deze single, samen met Stepherd gemaakt, is
uitgeroepen tot het 'DiXte' nummer. Nou, dan weet je het wel!

DJ DNS - mc Grizley
DJ DNS zorgt voor de beats waarop gefreestyled gaat worden. Tussen de bedrijven door
laat hij wat van zijn eigen scratchtechnieken zien! De host
van de Melkweg is mc Grizley. 

Melkweg MAX

Nu is de Melkweg een belangrijk centrum voor popcultuur met
concerten, clubnachten, films, voorstellingen, exposities en festivals.
Kunstenaars, artiesten en publiek uit de hele wereld komen er maar
al te graag.
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www.melkweg.nl
www.grap.net

Vrijdag 27 maart 2015
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Lijnbaansgracht 234/A
Tram 1-2-5-7-10, bus 170-172 
(halte Leidseplein) 

Vr





Donderdag 26 maart - 10.00 en 12.00 uur
Schilderen op een ezel met Stan Klamer
Samen met Stan ga je, geïnspireerd door
wat er is verteld over een beroemde
kunstenaar, met verschillende teken- en
schildermaterialen aan de slag om je eigen
kunstwerk te maken.

Animatiecursus met Boris van Leeuwen
Superman en Batman ken je, maar hoe ziet
jouw eigen superheld er uit? Samen met
Boris en je klasgenoten bedenk je een
spannend verhaal om daarvan een
animatiefilmpje te maken, inclusief
geluidseffecten! Het eindresultaat wordt
op jullie schoolwebsite geplaatst. 

Vrijdag 27 maart - 10.00 en 12.00 uur
Schilderen op een ezel met Jet Violier
Jet introduceert een heleboel materialen.
Met acrylverf, inkt, gouache en ecoline
mag je vervolgens je eigen kunstwerk
creëren. Je zult verbaasd zijn over het
resultaat!

Textiel Plus met Mieke Marx
Onder begeleiding van Mieke maak je een
kleurrijk, verrassend kunstwerk van
handgemaakt vilt gecombineerd met
onverwachte materialen. Een creatie om
mee naar huis te nemen!

‘Een nieuwe wereld in’ bij MK24
Als 8e-groeper vlieg je binnenkort uit naar een middelbare school. Je moet afscheid
nemen van je basisschool. Dit thema zet MK24 tijdens de Kunstschooldagen centraal: met
verschillende materialen en technieken ga je deze verandering verbeelden. 

MK24

MK24 vind je aan de Mauritskade in een oud schoolgebouw. Ooit
gingen kinderen hier naar de lagere school. Nu is het een creatief
centrum voor jong en oud. Iedere dag worden na schooltijd door
echte kunstenaars cursussen gegeven. Schilderen, beeldhouwen,

tekenen, fotograferen, tekenfilms maken, en nog
veel meer. Je kunt het er allemaal leren!

www.mk24.nl

Donderdag 26 en vrijdag 27 maart 
10.00 en 12.00 uur 
Mauritskade 24
Tram 7-10 (halte Korte ’s-Grave -
sandestraat)

DoVr
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muziekschool 
amsterdam noord

muziekschoolnoord.nl m

> oriëntatiecursussen
> muziekles op instrumenten
> musical, ballet & kinderkoren
> bands, ensembles & orkesten
> leerlijnen voor scholen
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Sarah-Jane 
Sarah-Jane is een muzikale duizendpoot. In 2008 startte ze haar eigen succesvolle band,
The Xperience. Ze toerde door heel Nederland met o.a. Zwart Licht en stond op festivals
als Lowlands, Paaspop en Noorderslag. Als backingvocalist trad Sarah-Jane op met onder
meer Glennis Grace en Rita Marley. Langs Nederlandse theaters (onder andere Carré!)
maakte ze met de Soul Sisters een zeven maandenlange tournee. Uiteindelijk leidden al
deze ervaringen tot haar solocarrière.
Afgelopen zomer kwam haar eerste single, Psychedelic Love, uit. Radio 6 vond die zo
goed dat ze is uitgeroepen tot New Soul & Jazz Talent 2014. En Radio 6 is niet de enige
die zo enthousiast over haar is: eind november 2014 won ze de Amsterdamse Popprijs!
Ondertussen werkt Sarah-Jane stug door. Binnenkort wordt haar nieuwe EP verwacht.
Houd haar in de gaten! 

Muziekschool Amsterdam Noord

Muziekschool Amsterdam Noord geeft muziekonderwijs aan
kinderen en jongeren in Amsterdam-Noord. De school richt
zich op klassieke muziek, jazz en popmuziek, maar ook op

blues, volksmuziek en wereldmuziek.
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www.muziekschoolnoord.nl
www.sarahjanemusiq.com/music/

Donderdag 26 maart 
10.00 en 12.00 uur
Alkmaarstraat 10 
Bus 32 (halte De Egmondenstraat),
Bus 33 (halte Beemsterstraat )

Do



Voor groep 5 en 6 

Choreografie 
Toer van Schayk 
Wayne Eagling
Muziek 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
Muzikale begeleiding 
Het Balletorkest

Deze wereldwijde publieks- 
favoriet wordt nu eenmalig 
gedanst voor het primair  
onderwijs, in een speciaal  
aangepaste versie. 

Amsterdam 1810, Sinterklaas-
avond. Het meisje Clara beleeft  
in haar dromen de meest  
spannende én romantische 
avonturen met haar tot leven  
gekomen notenkrakerpop. 
De leerlingen worden vooraf 
voorbereid met lesmateriaal  
en een dansworkshop op 
school. Voor leerkrachten 
wordt een voorbereidende  
middag georganiseerd in  
Nationale Opera & Ballet.  

Datum  
maandag 14 december 2015 
(13.30 - 15.30 uur)
Kosten 
€5 per bezoeker  (voorstelling, 
lesmateriaal en workshop)

 —

Voor meer informatie,  
kijk op operaballet.nl of  
bel T 020 551 8307.

Het Nationale Ballet
—

NOTENKRAKER  
& MUIZENKONING



Hoe worden decors zo snel gewisseld? Waarvan wordt een pruik gemaakt? Waaruit
bestaat een dag van een danser of operazanger? Op deze en nog veel meer vragen krijg
je antwoord tijdens de rondleiding in de Nationale Opera & Ballet. Je bezoekt de zaal, de
balletstudio’s waar de dansers repeteren, het kostuumatelier. En je krijgt een kijkje achter
de schermen, daar waar alle technische faciliteiten te vinden zijn. Je zult verbaasd zijn
over de bedrijvigheid in het gebouw! Had je verwacht dat alle kostuums, rekwisieten en
decors in eigen huis gemaakt worden?

Nationale Opera & Ballet

Bijna alle voorstellingen van De Nationale Opera en Het Nationale
Ballet spelen zich af in de Nationale Opera & Ballet aan het

Waterlooplein. Dit theater, geopend in 1986, is speciaal gebouwd
voor het opvoeren van opera’s en balletten. Tijdens de bouw is

rekening gehouden met de technische eisen van moderne opera- en
balletuitvoeringen. Zo is het podium veel groter en flexibeler dan in

de meeste andere theaters. Zelfs met wel zestig
mensen erop kan het bijvoorbeeld moeiteloos de

grond in zakken of juist een paar meter stijgen.
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www.operaballet.nl

Donderdag 26 en vrijdag 27 maart
10.00 en 12.00 uur  
Amstel 3
tram 9-14, metro (halte Water -
looplein)

DoVr



Anne en Zef
Jeugdopera

WWW.ORKEST.NL

KAARTEN € 21,00 | CJP € 17,00
VIA DE KASSA VAN HET
MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ
020-788 20 00 (12-18 U, MA T/M ZA)
OF WWW.ORKEST.NL

Benjamin de Wilde, bariton
Lilian Farahani, sopraan
za 18 april, 12.30 u
Muziekgebouw aan ’t IJ

12+



Slagwerk in de NedPhO-Koepel
Slagwerk is een verzamelnaam voor heel veel instrumenten: van kleine trom tot
marimba en van triangel tot tam tam. Het slagwerk vormt de ruggengraat van een groot
symfonieorkest, zoals het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO).
Slagwerkers Paul Lemaire, Peter Elbertse en Theun van Nieuwburg van het NedPhO|NKO
geven een wervelend concert waarin vele verschillende instrumenten en muziekstijlen
aan bod komen. Dat ritme universeel is, uitnodigend en
letterlijk van iedereen, zal je in dit slagwerkconcert wel
merken. Komt dat zien, komt dat horen!

NedPhO-Koepel

In Amsterdam-Oost, midden in de Indische Buurt, kom je totaal
onverwachts de prachtige NedPhO-Koepel tegen. Nog niet zo heel
lang geleden was dit een kerk, gebouwd in 1925 door de architect

Jan Stuyt. Stuyt raakte tijdens een bedevaart naar Palestina
geïnspireerd door Byzantijnse kerken, met name door de Turkse Aya
Sophia. De Byzantijnse invloed zie je terug in de grote twaalfzijdige
vieringtoren. In 1992 dreigde de kerk gesloopt te worden, maar nu

bewoont het Nederlands Philharmonisch Orkest deze bijzondere plek.
Eigenaar Stadsherstel NV heeft gezorgd dat de

kerk na de verbouwing helemaal ‘orkestproof’ is.
Bekijk de enorme glazen wand maar eens als je
in de zaal bent. Die laat echt geen geluid door! 45

www.orkest.nl

Vrijdag 27 maart 
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Batjanstraat 3
Tram 3 (halte Muiderpoortstation),
bus 22-37 (halte Molukkenstraat)

Vr



www.e-NEMO.nl/scholen

Ontdek de wereld van
wetenschap & techniek

Met de klas naar NEMO
Bij Science Center NEMO draait het 

om leren en ontdekken. Natuurlijk 

ook voor scholen. NEMO heeft voor 

het primair en voortgezet onderwijs 

gratis lesmateriaal bij de tentoon-

stellingen. 

Speciaal schooltarief
Primair onderwijs  € 5,50

Voortgezet onderwijs  € 6,50

Begeleiders gratis

Betalen met cultuurkaart mogelijk
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Science Center NEMO
Oosterdok 2 (vlakbij CS)
1011 VX Amsterdam
020-531 31 18

www.e-nemo.nl

Nieuwe 

tentoonstellingen: 

‘Wereld van Vormen’ 

en ‘Energierijk’



Maak je wereld groter met NEMO
Van jong tot oud: iedere bezoeker ontdekt in Science Center NEMO zelf de wereld van
wetenschap en technologie. NEMO is het grootste wetenschapscentrum van Nederland en
is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is. Een knetterende trui of een regenboog? Na
een bezoek aan NEMO weet je hoe die ontstaan. Je zult met nieuwe ogen naar de wereld
kijken.

Science Center NEMO

Science Center NEMO ken je vast wel: dat opvallende groene gebouw
bovenop de IJtunnel. Je ziet het vanaf veel plekken in de stad, en sta
je eenmaal boven op het dak, dan heb je een geweldig uitzicht over

heel Amsterdam. NEMO heeft de vorm van een schip en dat past
natuurlijk goed in deze buurt, zo vlak bij het IJ.
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www.e-nemo.nl

Donderdag 26 en vrijdag 27 maart 
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Oosterdok 2
Lopen vanaf Centraal Station
Bus 22-48 (halte Kadijksplein)

DoVr



Is het een museum? 
Een huis? Een huiskerk? 

Een schuilkerk op zolder?  
Het is alles tegelijk!

Kijk voor een overzicht van ons onderwijsaanbod op:

opsolder.nl
Oudezijds Voorburgwal 40, Amsterdam



Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Ons’ Lieve Heer op Solder is een van de oudste en meest bijzondere
musea van Amsterdam. Aan de buitenkant van dit grachtenhuis is
niet te zien wat daar binnen te vinden is. Niet alleen een prachtig

17e-eeuws woonhuis, maar ook een kerk op zolder!

www.opsolder.nlDo

Feest! op Solder
In Ons’ Lieve Heer op Solder kom je van alles te weten over dit huis met de kerk op
zolder: wie er woonden en waarom een kerk in een huis? En welke tijd van het jaar je
ook komt, het is altijd feest in het museum! Waar komt het sinterklaasfeest vandaan en
wat vieren we eigenlijk met Pinksteren? Welke verhalen horen hierbij? Op verschillende
plekken in het museum krijg je hierover informatie via een audiotour apparaatje. Soms
krijg je een speciale ‘feestvraag’ waar punten mee te
verdienen zijn. Aan het eind krijg je als aandenken een
diploma met je score mee naar huis.
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Donderdag 26 maart
10.00 en 12.00 uur
Oudezijds Voorburgwal 40
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 4-9-16-24 (halte Dam),
metro (halte Nieuwmarkt)



De 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

Steun dan de Stichting JAM
en word donateur!
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Oude Kerk

De Oude Kerk staat in het historische hart van Amsterdam, midden op
de Wallen. Het is het oudste gebouw van de stad, ooit gesticht door
vissers aan de Amstel. Toen slechts een houten kappelletje en het IJ

stroomde nog helemaal door tot het plein waar de kerk staat. Vissers
kwamen er bidden voor een veilige thuiskomst. Door de eeuwen

heen is dat kappelletje uitgegroeid tot de enorme kerk die het nu is.
Bezoek je de Oude Kerk dan sla je twee vliegen in

één klap, want de combinatie van een heel oud
gebouw en supermoderne kunst vind je nergens

anders in Amsterdam. 51
Donderdag 26 maart
10.00 en 12.00 uur
Oudekerksplein 23 1
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 4-9-16-24 (halte Dam)

Do

Videokunst in het oudste gebouw van de stad Amsterdam
In de Oude Kerk geniet je niet alleen van een gebouw vol historie, je kan er ook nog eens
moderne kunst bewonderen. Op dit moment is dat de videokunst van de Amerikaanse
kunstenaar Tony Oursler. Samen met een museumdocent ga je uitzoeken waar die
videoprojecties over gaan: zijn het snelle MTV-clipjes of wil de kunstenaar een speciale
boodschap overbrengen?

www.oudekerk.nl





Dio
Dio, ooit een lastige puber, nu een coole MC. Je kent hem vast wel. Al weer lang geleden
zong hij als gast mee met Dom, Lomp & Famous van The Opposites en Stuk van The
Partysquad. In 2008 bracht hij Rock-’n-Roll, zijn eerste album, uit. Jullie waren toen nog
klein, maar misschien kennen jullie de hits Babe, Aye en Tijdmachine wel. Zijn tweede
album Bemin Braaf’s Festival, met hits als Dansen in Jou en Ze houdt van me, kwam in
2012 uit.

Paradiso

Paradiso was ooit een kerk, maar als concertzaal is deze locatie veel
bekender. Wereldberoemd en geliefd bij nationale in internationale

muzikanten en hun fans. Want wie Paradiso eenmaal heeft plat
gespeeld, gaat het overal maken. 

53

www.paradiso.nl

Vrijdag 27 maart 
10.00 en 12.00 uur 
Weteringschans 6-8
Tram 1-2-3-5-7-10, bus 170-172
(halte Leidseplein)

Vr



Gaat uw klas niet naar het Persmuseum tijdens de 
Kunstschooldag? Ons programma Nieuwsflits! 
boeken kan altijd! 

De leerlingen kruipen in het Persmuseum in de huid 
van een echte journalist. Ze voeren opdrachten uit 
voor de redactie en verzamelen zoveel mogelijk 
punten. Het winnende team mag zich journalist van 
de dag noemen. De voorbereidende lesbrief en een 
verwerkingsles zijn gratis.

Als ouder of bijvoorbeeld begeleider van de 
naschoolse opvang kunt u ook een van onze kinder-
workshops boeken. De kinderen gaan dan lekker zelf 
een krant of tijdschrift maken in het museum. Ook 
is het mogelijk een kinderfeestje te geven in het 
museum. 

Kortom: ook buiten de Kunstschooldag is er bij 
ons van alles te doen!

Informatie www.persmuseum.nl/educatie
Vragen of boekingen: 020 692 8810



Het Persmuseum heeft een grote verzameling kranten en
tijdschriften. Alles over de pers en journalisten vind je er, net zoals
veel persfoto’s, politieke tekeningen, affiches en reclames. Zo kan

iedereen belangrijke artikelen terugvinden die ooit in de krant
hebben gestaan.

55
Donderdag 26 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Zeeburgerkade 10
Tram 10 (halte Van Eesterenlaan), 
bus 22 (halte Veelaan), bus 48
(halte Borneolaan)

Do

Nieuwsflits!
Wat is nieuws? Hoe kijk je naar het nieuws en, hoe maak je zelf nieuws? Ontdek het
allemaal tijdens Nieuwsflits!, het grote Journalistenspel. Na een korte rondleiding krijg je
een eigen perskaart en kruip je in de huid van een journalist. In kleine groepjes maak je
opdrachten die variëren van doe-opdrachten tot het spitten in de historie, van het
beoordelen van foto’s tot het vormen van een mening. De winnende groep wordt
uitgeroepen tot Journalist van de dag en komt met een foto op de website van het
Persmuseum! 

Persmuseum

www.persmuseum.nl





Rembrandthuis

Het Rembrandthuis is het vroegere woonhuis van Rembrandt van
Rijn, de beroemde kunstenaar. Beneden woonde hij met zijn vrouw

Saskia, boven waren zijn atelier en een kamer voor zijn verzameling
zeldzame voorwerpen. Het huis is ingericht zoals het eruit zag in

Rembrandts tijd, de 17e-eeuw.

www.rembrandthuis.nlVr

Raar maar waar (of toch niet?)
Er bestaan vreemde verhalen over wat Rembrandt en de andere bewoners van het huis
daar hebben meegemaakt. Er zouden duivels en apen hebben rondgelopen en op de
vloer zijn op onverklaarbare wijze muntjes verschenen. Sommige verhalen komen echt
uit de tijd van Rembrandt, maar andere zijn later verzonnen. Een verhaal kan heel nep
klinken, maar toch echt gebeurd zijn. Wat is waar en wat is niet waar? Tijdens de
Kunstschooldag[en] krijg je een rondleiding door de kamers
van Rembrandts huis. In elke kamer hoor je een vreemd
verhaal en dan mag jij raden of het waar is of niet. Wie de
meeste goede antwoorden heeft, krijgt aan het eind een
leuke verrassing. 

57
Vrijdag 27 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Jodenbreestraat 4
Tram 9-14 (halte Waterlooplein), 
metro (halte Nieuwmarkt of 
Waterlooplein)



RĲKS muSeum
Het leuKSte ondeRwĲSaanbod 
SIndS de mIddeleeuwen
RĲKSmuSeum.nl/ondeRwĲS

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 ★
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Proef de Gouden Eeuw
In een museum mag je alleen maar kijken… behalve tijdens deze kennismaking met het
dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Proef de specerijen uit verre landen, ruik het atelier
van een meesterschilder, voel de jurken van rijke dames en ontdek de geluiden van de
Nachtwacht.

Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is hét museum van Nederland. Ruim
honderdduizend leerlingen maakten kennis met

wereldberoemde kunstschatten, zoals de Nachtwacht van
Rembrandt en met allerlei voorwerpen.

Voorwerpen die het verhaal vertellen van acht eeuwen
Nederlandse geschiedenis, van de Middeleeuwen tot de

moderne tijd. 
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www.rijksmuseum.nl

Donderdag 26 maart en vrijdag 
27 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Museumstraat 1 
Tram 2-5 (halte Rijksmuseum),
tram 3-12-16-24 (halte Museum-
plein), tram 7-10 (halte Spiegel-
gracht)

DoVr
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VOC-schip Amsterdam
Hoe was het aan boord van een VOC-schip dat van Nederland helemaal naar Azië zeilde?
Wat werd er gegeten? Hoe zorgden ze dat er genoeg voedsel was? En waarom mocht je
niet de hele nacht doorslapen? Samen met een museumdocent ga je op zoek naar
antwoorden op al deze vragen. Een verhelderende kennismaking met het VOC-schip De
Amsterdam.

Shoppen in de Haven
Een boodschappenmand vol grondstoffen en producten… Wat heeft dit met de
Amsterdamse haven te maken? Doe mee aan een spannend havenspel en ontdek
hoeveel je zelf met die haven te maken hebt.

Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum is een pakhuis vol verhalen
waar je op een spannende manier kennismaakt met de

Nederlandse maritieme geschiedenis. Hier ontdek je
hoe de zee onze cultuur heeft bepaald.
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www.hetscheepvaartmuseum.nl

Vrijdag 27 maart 
10.00, 12.00 uur en 14.00 uur
Kattenburgerplein 1
Lopen vanaf Centraal Station
Bus 22-48 (halte Kadijksplein)

Vr



Kom met de klas naar het
Tropenmuseum!

Voor meer informatie en reserveringen:
www.tropenmuseum.nl/onderwijs
reserveren@tropenmuseum.nl
088 - 004 2800

De kinderen zien niet alleen bijzondere objecten, maar gaan ook zelf actief 
aan de slag. Voor alle groepen bieden we een op maat gemaakt programma 
aan, wat aansluit bij diverse kerndoelen.

De leerlingen maken
een reis over de wereld.
Duizenden verhalen, 
fascinerende kunst-
werken en intrigerende 
voorwerpen brengen 
uiteenlopende culturen 
tot leven.



Rondje Tropenmuseum
In het Tropenmuseum staan museumdocenten te popelen om je mee te nemen op
wereldreis. Exotische voorwerpen van uiteenlopende werelddelen willen ze je laten zien:
uit Afrika, Azië, Oceanië en Latijns-Amerika. De voorwerpen zullen jou en jouw
klasgenoten aan het denken zetten. Daar zal vast over gepraat willen worden. Nou, laat
je vooral niet afschrikken door de omgeving. In het Tropenmuseum is het juist de
bedoeling dat je ervaringen met elkaar deelt. Een vrolijke kennismaking met een
museum waar je vast graag nog eens terugkomt.

Tropenmuseum

Aan het Oosterpark in Amsterdam-Oost ligt Het Tropenmuseum. Een
gigantisch gebouw, dat vanaf het begin, in 1926, bestemd was voor

het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Alle kennis over
inheemse volken en tradities werd hier samengebracht. Als je binnen

komt, zal de enorme lichthal je vast opvallen. Net zoals de galerijen
die op de hal uitkomen. Hier vind je de vaste tentoonstellingen over

het leven van mensen in de (sub)tropen en de relaties tussen hun en
onze wereld. Speciaal voor kinderen is er het Tropenmuseum Junior.

Hier mag je rondlopen, dingen aanraken en
bekijken, zelf ervaren hoe het leven in een ver

land is. En zo maak je een ontdekkingstocht door
allerlei culturen van over de hele wereld. 63

www.tropenmuseum.nl

Donderdag 26 en vrijdag 27 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Linnaeusstraat 2
Tram 3-7 (halte Linnaeusstraat),
tram 9 (halte Eerste Van Swinden-
straat), tram 14 (halte Alexander-
plein), bus 22 (halte Eerste Van
Swindenstraat)

DoVr



Allard Pierson Museum
Amsterdam Museum

Amsterdams Marionetten Theater
de Appel arts centre

Bijbels Museum
Bureau Monumenten & Archeologie
Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

Conservatorium van Amsterdam
Dansmakers Amsterdam

DeLaMar Theater
EYE Filmmuseum

Foam
Frascati

Huis Marseille - museum voor fotografie
Koninklijk Paleis Amsterdam

Kriterion
Melkweg Oude Zaal/Melkweg MAX

MK24
Muziekschool Amsterdam Noord

Nationale Opera & Ballet
NedPhO-Koepel

Science Center NEMO
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Oude Kerk
Paradiso

Persmuseum
Rembrandthuis
Rijksmuseum

Het Scheepvaartmuseum
Tropenmuseum
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https://www.google.nl/maps/place/Allard+Pierson+Museum/@52.368732,4.893031,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609c05cb7b83b:0xef0ad6d83f9d7e2f
https://www.google.nl/maps/place/Amsterdam+Museum/@52.369987,4.889974,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609c11bb7d84f:0x7741a77a95c86bf2
https://www.google.nl/maps/place/Amsterdams+Marionetten+Theater/@52.373431,4.902487,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609bbd8c737bb:0x10a836419672bb2b
https://www.google.nl/maps/place/de+Appel+arts+centre/@52.373394,4.90622,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609c7761e7b7d:0x146bec5bfb180455
https://www.google.nl/maps/place/Bijbels+Museum/@52.368537,4.886402,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609c240f79127:0xf946655620f037e6
https://www.google.nl/maps/place/CBK+Zuidoost/@52.315564,4.955471,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60b8e8600166b:0xc6f0e3b6c1a615c8
https://www.google.nl/maps/place/Vijzelstraat+32,+1017+HK+Amsterdam/@52.3653768,4.8927953,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609eabebdcd7f:0x4b437847e4184437
https://www.google.nl/maps/place/Conservatorium+van+Amsterdam/@52.375753,4.908923,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609bab0e133fb:0x7298cef16dd34f29
https://www.google.nl/maps/place/Dansmakers+aan+'t+IJ/@52.382437,4.919806,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609abcf885305:0xb3116cd96a254d74
https://www.google.nl/maps/place/DeLaMar+Theater/@52.364365,4.880756,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609e881db9023:0xc0cd5d32027e0e62
https://www.google.nl/maps/place/EYE/@52.384385,4.90065,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609e48df28e79:0xf673427ea40c4541
https://www.google.nl/maps/place/Foam+Fotografiemuseum+Amsterdam/@52.363956,4.89329,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609eb286f669d:0x6281dff8ac4bd345
https://www.google.nl/maps/place/Frascati/@52.370319,4.893529,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609c0eca61979:0x7619e5fa5c435fa
https://www.google.nl/maps/place/Huis+Marseille,+Museum+for+Photography/@52.367521,4.884811,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609c27d7a123b:0xcf3e6109091b796b
https://www.google.nl/maps/place/Koninklijk+Paleis+Amsterdam/@52.373186,4.891368,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609c6c0880e15:0x39914e99b51dcf8a
https://www.google.nl/maps/place/Kriterion/@52.362528,4.910673,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609821f1c38bb:0x11a54f52315c1487
https://www.google.nl/maps/place/Melkweg/@52.36481,4.881204,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609e87ccba8a3:0x77a62d2e1fcec4e0
https://www.google.nl/maps/place/MK+24/@52.361245,4.914796,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c6099ebb4477d9:0xd7c4ef8bfdab6030
https://www.google.nl/maps/place/Muziekschool+Noord/@52.394671,4.951037,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c608e7be03263b:0x9f2ab30688f68c97
https://www.google.nl/maps/place/Nationale+Opera+%26+Ballet/@52.367266,4.901041,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609bde6ec13a5:0x7d258f6cdb314251
https://www.google.nl/maps/place/Batjanstraat+3,+1094+RC+Amsterdam/@52.3602556,4.9390313,16z/data=!4m9!1m6!2m5!1snedpho+koepel!3m3!1snedpho+koepel!2sBatjanstraat+3,+1094+RC+Amsterdam!3s0x47c6096c1dd6d83d:0x97002647c9fa50dc!3m1!1s0x47c6096c1dd6d83d:0x97002647c9fa50dc
https://www.google.nl/maps/place/Science+Center+NEMO/@52.3725521,4.9144999,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xc748bda26202cebc
https://www.google.nl/maps/place/Museum+Ons'+Lieve+Heer+op+Solder/@52.375055,4.899304,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609b9ad40ed53:0x7022e56aa94547fc
https://www.google.nl/maps/place/De+Oude+Kerk/@52.374367,4.898207,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609b8f3e17d2f:0x5e5932b26345ed22
https://www.google.nl/maps/place/Paradiso/@52.362151,4.88379,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609e929b18c29:0x4cb23c46886d082c
https://www.google.nl/maps/place/Persmuseum/@52.369184,4.939894,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60913e9e7ad87:0x4f36b1212375eb41
https://www.google.nl/maps/place/Museum+Het+Rembrandthuis/@52.369369,4.901235,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609be86b74edf:0x77611f40a53cc979
https://www.google.nl/maps/place/Rijksmuseum/@52.359998,4.885219,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xd54373ae6a408585
https://www.google.nl/maps/place/Het+Scheepvaartmuseum/@52.371694,4.914866,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609a14eabed5f:0x59a81b9e66483986
https://www.google.nl/maps/place/Tropenmuseum/@52.362656,4.922299,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60975aa34fe3b:0xdd409b688ba9f337
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