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IN GESPREK MET Rob

van Waaijen

directeur Stichting JAM / Kunstschooldag[en]
We zitten aan de keukentafel in Robs huis. Een historisch pand van de West-Indische Compagnie.
De kleine ruitjes bieden zicht op een mooi stukje Amsterdam: Nemo, de Museumhaven, het
Conservatorium, het CS. Het kan niet anders dan dat Rob, geboren en getogen Amsterdammer,
geïnspireerd door zijn omgeving het concept Kunstschooldag[en] jaren geleden heeft bedacht.
Ik vraag hem wat Kunstschooldag[en] inhoudt.
‘Een jaarlijks terugkerend evenement voor 8e-groepers. Op één dag bezoeken ze drie verschillende
kunstinstellingen met drie verschillende kunstdisciplines. Grote kans dat er iets tussen zit dat ze leuk
vinden. Ieder mens, ook een 8e-groeper, heeft zijn of haar voorkeuren. De een houdt van ballet,
de ander van beeldende kunst, rap of zelfs klassieke muziek. Tijdens de Kunstschooldag[en] kunnen
ze kennis maken met drie verschillende disciplines en ontdekken welke het meeste aanspreekt. Om
van de ene naar de andere kunstinstelling te komen kunnen ze gratis gebruik maken het openbaar
vervoer van het GVB. Op pad met bus, tram of metro, voor sommigen een nieuwe ervaring. Maar
lopen ze liever, dan mag dat ook. Een aanrader zelfs, want zo zien ze nog meer van onze binnenstad
met haar karakteristieke grachten en bijzondere panden. Een dagje toerist in eigen stad!’
Hoe lang bestaat de Kunstschooldag[en] eigenlijk al?
‘Dit jaar vindt de 29e editie plaats. Dat betekent dat in de loop der jaren ruim 170.000
Amsterdammers kennis hebben gemaakt met het rijke Amsterdamse culturele leven. Volgend jaar
de 30ste editie! Een geweldige mijlpaal waar we ongelooflijk trots op zijn.’
Het lijkt me nogal een organisatie, zit er een groot team achter de Kunstschooldag[en]?
‘Integendeel! Het vaste team van de stichting JAM bestaat uit vier mensen, jaarlijks aangevuld met
een enthousiaste stagiaire. Dankzij de grandioze samenwerking met de vele kunstinstellingen die
gratis meewerken lukt het ons nog steeds om deze topdag te realiseren voor de kinderen,
leerkrachten en begeleiders.’
Is de Kunstschooldag[en] uniek in de wereld?
‘Ja, het is een uniek concept dat tot voor kort alleen in Nederland bestond. Maar al een aantal jaren
wordt gewerkt aan het internationaal uitrollen van het concept. Met als resultaat dat vorig jaar op
het Zweedse eiland Gotland Art School Day als pilot is gestart. De reacties waren zo enthousiast dat
het evenement dit jaar op het eiland een vervolg krijgt en andere Zweedse steden het concept in de
komende jaren vermoedelijk adopteren. Internationaal is er veel belangstelling. Ieder jaar bezoeken
buitenlandse delegaties de Kunstschooldag[en]. De afgevaardigden komen uit Frankrijk, België,
Duitsland, Kroatië en zelfs uit de Volksrepubliek China. Over de Chinese versie van de
Kunstschooldag[en] wordt nu druk gebrainstormd. Je moest eens weten hoe benieuwd ik ben naar
de schrijfwijze van Kunstschooldag[en] in Chinese karakters!’ Ik denk dat de 8e-groepers en hun
begeleiders daar ook benieuwd naar zijn. Laat het tegen die tijd vooral weten!
Wil je nog iets kwijt aan de deelnemers van Kunstschooldag[en] 2016?
‘Dompel je onder, geniet en laat me na afloop weten hoe je het hebt gevonden. Heel veel plezier!’
Ik kijk nog een keer uit het raam, bewonder het uitzicht en neem afscheid.
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Fotografen:
Allard Pierson Museum, gebouw: Monique Kooijmans
Amsterdams Marionetten Theater, gebouw en
programma: Gitte Clemens
CBK ZO, gebouw: Auke van der Hoek / programma:
David Troquier
Dansmakers Amsterdam, Tetris: Michael Kooren
DeLaMar, gebouw: Jan Theun van Rees
Amsterdam Urban Dance Company: Boy Hazes
EYE, gebouw: Iwan Baan
Frascati, Eric Borrias: Robbert Kamphuis
Koninklijk Paleis Amsterdam, gebouw: Wim Ruigrok
Melkweg, Stepherd Skinto: Daniel Wolters
Museum Werf ’t Kromhout, 4Tuoze Matroze: Jeanette Bos
Museum Werf ’t Kromhout, Maya Shanti Koldijk:
Willemijn Ploem
Nationale Opera & Ballet, gebouw: Luuk Kramer /
programma: Anna van Kooij
De Nieuwe Kerk, gebouw en programma: Evert Elzinga
oude kerk, programma: Mirthe Demaerel
Paradiso, gebouw: Harry Brieffies
Paradiso, Max van Bossé: Annemieke Baauw
Rembrandthuis, gebouw en programma: Aernout Hagen
Rijksmuseum, gebouw: John Lewis Marshall
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Stedelijk Museum, gebouw: John Lewis Marshall /
programma: Tomek Whitfield
Tropenmuseum, gebouw: Jakob van Vliet
Verzetsmuseum, gebouw: F.de Ruijter / programma:
Merijn Soeters
Bij het fotomateriaal streven we ernaar altijd de naam
van de fotograaf te vermelden, voor zover bij ons bekend.
Mocht naamsvermelding bij een door u gemaakte foto
ontbreken of onjuist zijn, neem dan contact met ons op.
Met dank aan:
Johan Akerboom, Floor Annevelink, Marianne Berenschot,
Gera van het Bolscher, Bregtje Bos, Max van Bossé,
Suzanne de Bruin, Frederieke Cannegieter, Gaby Celebi,
Gitte Clemens, Margreet Cornelius, Norman van Dartel,
Nynke Deinema, Tamara Dirven, Ineke Eisma, Lin van
Ellinckhuijsen, Sanne van der Graaf, Tonko Grever,
Jappe Groenendijk, Robert Guijt, Aernout Hagen, Leonie
Hangoor, Anouk Heesbeen, Anne Lotte Heijink, Ger Jager,
Frouke Jorna, Lars Kelpin, Ernst van Keulen, Lisa Kleeven,
Katharina Klockau, Nathalie Koch, Ayaovi Kokousse,
Cees Koldijk, Maya Shanti Koldijk, Harmen Kuiper,
Claudius Kuipers, Petra Ligthart, Irene Lips, Fransien
Lukkezen, Diederik Luyten, Delano Paul Mac Andrew,
Trees Mansveld, Gerard Mentink, Sandra ter Mijtelen,
Jacco Minnaard, Marcel Mooibroek, Mirjam Nebbeling,
Dushica Radier, Valentijn Rambonnet, Valentine
Rijsterborch, Kiki Rosingh, JP van Ruitenbeek, Amber van
Schagen-Fayein, Erika Scheenjes, Emmy Schoutema,
Elze van der Steen, Sven Arne Tepl, Britt Thomas,
Marije Veenstra, Wieke van Veggel, Kevin Verbeeten,
Joan de Vries, Carola Wagenvoord, Otmar Watson,
Anouk Werensteijn, Florine Wiebenga, Evert van der
Wissel, Dianne Zuidema, reporters Watergraafsmeerschool
Anna, Senna, Silas en Sophia, gastheren en -dames
eerstejaarsstudenten Cultureel Organisator Art &
Entertainment College Amsterdam, dansers Dansopleiding
Art & Entertainment College Amsterdam, alle
deelnemende kunstinstellingen en artiesten en iedereen
die heeft meegeholpen om de Kunstschooldag[en] 2016
tot een succes te maken.
Drukfouten voorbehouden

Inhoudsopgave

1

In gesprek met Rob van Waaijen

41 Nationale Opera & Ballet

5

Allard Pierson Museum

43 NedPhO-Koepel

7

Amsterdam Museum

45 Science Center NEMO

9

Amsterdams Marionetten Theater

47 De Nieuwe Kerk

11 de Appel arts centre

49 Noordjes Kazerne Z

13 Bijbels Museum

51 Museum Ons' Lieve Heer op Solder

15 Bijlmer Parktheater

53 oude kerk

17 Centrum Beeldende Kunst ZO

55 Paradiso

19 Dansmakers Amsterdam

57 Persmuseum

21 DeLaMar Theater

59 Rembrandthuis

23 EYE Filmmuseum

61 Rijksmuseum

25 Frascati

63 Het Scheepvaartmuseum

27 De Kleine Komedie

65 Splendor

29 Koninklijk Paleis Amsterdam

67 Stadsschouwburg Amsterdam

31 Kriterion

69 Stedelijk Museum Amsterdam

33 Melkweg The Max

71 Tropenmuseum Amsterdam

35 Museum Van Loon

73 Verzetsmuseum Amsterdam

37 Museum Werf ’t Kromhout

75 In gesprek met Maya Shanti Koldijk

39 Muziekschool Amsterdam Noord

79 In gesprek met Max van Bossé
80 Plattegrond Amsterdam

3

www.allardpiersonmuseum.nl

vr

Allard Pierson Museum
Raadselrijmspeurtocht
Jij en je klasgenoten krijgen verschillende raadselrijmpjes. De oplossingen zijn te vinden
in de zalen van het museum. Geef je het juiste antwoord, dan verschijnt een herder,
archeoloog of Egyptische god om een spannend verhaal over duizenden jaren geleden te
vertellen.

Kom je naar het Allard Pierson Museum dan waan je je in de
antieke wereld van de oude Grieken, Romeinen en
Egyptenaren. Het museum staat, hangt en ligt namelijk vol met
voorwerpen uit hun dagelijkse leven: bekers waaruit ze dronken,
kleren die ze droegen, sieraden waarmee ze zich verfraaiden en
speelgoed waarmee de kinderen speelden.

Vrijdag 18 maart
10.00 en 12.00 uur
Oude Turfmarkt 127
Tram 4-9-16-24 (halte Spui)
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ALLES OVER AMSTERDAM:
TOEN, NU EN STRAKS

Kijk voor een overzicht van ons onderwijsaanbod op:

amsterdammuseum.nl
Kalverstraat 92, Amsterdam

www.amsterdammuseum.nl

vr

Amsterdam Museum
Amsterdam DNA – Ontdek het verhaal van Amsterdam
Slechts één uurtje Amsterdam DNA en je zult ongelooflijk veel kunnen vertellen over de
geschiedenis van jouw stad: waar die is begonnen, hoe die is gegroeid, wie er vroeger
woonden. Het verhaal van Amsterdam verdeeld over zeven periodes, daar duik jij samen
met jouw klasgenoten in.

Het Kleine Weeshuis
Hoe zou het leven in een 17e-eeuws weeshuis zijn geweest? Wandel het Kleine Weeshuis
maar binnen en je krijgt een idee. Want achter de weeshuispoorten vind je eetzalen,
slaapzalen, leslokalen, keukens, een kakdoos en zelfs een koeienstal. Wil je je echt even
een weeskind uit de Gouden Eeuw voelen, doe dan wat zij deden: schoonschrijven,
koeien melken, verstoppertje spelen, met z’n vieren uit een bord eten.
Amsterdam is een stad met vele gezichten. Een echte wereldstad,
maar ook een beetje een dorp: klein, gezellig en eigenwijs. De stad
van I am Aisha, Lil' Kleine, El Gahzi, Rembrandt, de Wallen, de
grachten, het Vondelpark, de VOC en de coffeeshops. In het Amsterdam Museum, gehuisvest in het vroegere Burgerweeshuis, kom je
alles over de geschiedenis van jouw stad te weten.
Vrijdag 18 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Kalverstraat 92
Tram 1-2-4-5-9-14-16-24
(halte Spui)
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www.marionettentheater.nl

vr

Amsterdams Marionetten Theater
Marionetten spelen sprookjesopera ‘De Toverfluit’
Je hebt vast wel eens van Mozart gehoord. De componist die al muziek schreef toen hij
jouw leeftijd had. Hij heeft heel veel moois geschreven. Een van zijn wereldberoemde
werken is de sprookjesopera ‘De Toverfluit’. In deze komische opera gaan Prins Tamino en
vogelvanger Papageno op zoek naar de ontvoerde prinses Pamina. Tijdens de
Kunstschooldag[en] wordt het eerste deel van deze avontuurlijke en wonderlijke opera
voor jullie opgevoerd. Na afloop laten de poppenspelers graag zien hoe ze de
marionetten tot leven brengen.
In hartje Amsterdam, vlakbij de Nieuwmarkt, ligt een marionettentheater. Een klein, bijzonder theatertje in een oud gebouw, waar niet
mensen maar houten marionetten de acteurs zijn. Ze geven het hele
jaar voorstellingen, voor groot en klein. In het eigen houtsnij–atelier
worden de marionetten gemaakt. Wil jij dat ook leren, kom dan een
keer naar de workshop ‘marionetten maken’. Voor scholen worden
zelfs speciale workshops georganiseerd. Een reden om na deze
Kunstschooldag[en] met je groep nog eens terug te
komen!
Vrijdag 18 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Nieuwe Jonkerstraat 8
Lopen vanaf Centraal Station
Metro (halte Nieuwmarkt)
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DEAPPELARTSCENTRE

SHOWS

www.deappel.nl

vr

de Appel arts centre
van klein naar GROOT? VAN GROOT naar klein?
CBA of ABC? Wit, blauw, rood of rood, wit, blauw? Gooi de volgordes door elkaar en kijk
wat er gebeurt. Kunstenaar Saskia Noor van Imhoff speelt met die ordeningen. Dat zal je
zien als je haar tentoonstelling bezoekt. En je zult het zelf ervaren als je een stapel
boeken helemaal uit elkaar gaat halen en vervolgens op je eigen, geheel nieuwe manier
ordent.

In de Appel arts centre is performance, installatie- en videokunst te
zien. Echt kunst van nu! Je vindt de Appel aan de Prins Hendrikkade,
schuin tegenover NEMO, in een pand dat vroeger de Zeemanshoop
werd genoemd. Er zijn telkens verschillende tentoonstellingen te
zien, niet alleen van beroemde kunstenaars, ook van jonge aanstormende talenten. Vier keer per jaar wisselen de exposities, dus er
valt altijd wel iets nieuws te bewonderen.
Vrijdag 18 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Prins Hendrikkade 142
Lopen vanaf Centraal Station
Metro (halte Nieuwmarkt)
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FEEST! IN DE STAD
ONTDEK MET DE HELE KLAS DE BETEKENIS VAN FEESTDAGEN!

Kijk voor een overzicht van ons onderwijsaanbod op:

bijbelsmuseum.nl
Herengracht 366-368, Amsterdam

www.bijbelsmuseum.nl

vr

Bijbels Museum
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. En je komt 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.

Het Bijbels Museum vind je in de Cromhouthuizen. Twee monumentale panden aan de Herengracht, in 1662 gebouwd voor een rijke
koopman. In dit museum komen bijbel, kunst en cultuur samen.
Voor meisjes en jongens van jullie leeftijd is er op de bovenste
verdieping de speciale tentoonstelling 'Feest! In de Stad'.

Vrijdag 18 maart
10.00 en 12.00 uur
Herengracht 366-368
Tram 1-2-5 (halte Spui), tram 14
(halte Dam)

13

www.bijlmerparktheater.nl

vr

Bijlmer Parktheater
Eind goed, al goed
Je hebt geluk, want de Kunstschooldag[en] valt samen met In The Picture (ITP), hét
festival voor creatieve talenten uit Amsterdam Zuidoost. Je gaat daarom een voorstelling
van super talentvolle leerlingen van de Jeugdtheaterschool zien. Ze zijn zo goed dat ze
met hun stuk ‘Eind goed, al goed’ door binnen- en buitenland toeren. Hun voorstelling
gaat over geluk. Als je alles hebt, leef je nog lang en gelukkig. Toch? Na afloop van ‘Eind
goed, al goed’ heb je vast vragen. Mooi, want de spelers en de regisseur blijven speciaal
om al jouw vragen te beantwoorden.
Het Bijlmer Parktheater opende haar deuren op 9 oktober 2009. Een
professioneel kleurrijk theater voor Amsterdam Zuidoost met een
enorme uitstraling. Het Theater van het Nieuwe Nederland zit vol activiteiten! Elke middag kunnen kinderen en jongeren theater- circus- en
danslessen volgen in de studio’s. 's Avonds repeteren amateurtheatergroepen of zijn professionele theatermakers bezig met het regisseren
van hun nieuwste producties. En in de theaterzaal staan voorstellingen, concerten of literaire performances. Kortom, het Bijlmer
Parktheater is een plek waar iedereen zijn kunsten
kan laten zien en iedereen voorstellingen kan
komen zien.

Vrijdag 18 maart
10.00 en 14.00 uur
Anton de Komplein
Bus 41-47-66 (halte Anton de
Komplein), metro 50-54
(halte Bijlmer Arena)
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DRUMS sound
better.

Funded by sappi ideas that matter

www.JMI.net

www.cbkzuidoost.nl

vr

Centrum Beeldende Kunst Zuidoost
Drawing Work
Zeventien internationale kunstenaars die via hun werk laten zien hoe ze over ‘werk en
arbeid’ denken. Computers hebben ze niet gebruikt, wel materialen als potlood, krijt,
houtskool en inkt op papier. Speciale aandacht voor het ‘ouderwetse’ handwerk dus, en
voor het kunstenaarsvak: welke technieken hebben de artiesten gebruikt om hun verhaal
te vertellen. Siobhan Wall is de curator van de tentoonstelling. Een curator heeft als taak
interessant werk te zoeken dat én past bij het gekozen thema én de bezoekers van de
expositie kan boeien.

CBK Zuidoost vlakbij winkelcentrum Amsterdamse Poort stelt
kunst van hedendaagse kunstenaars tentoon. Vind je een werk zo
mooi dat je het een poosje thuis of op school wilt hebben? Dat
kan! De kunstwerken zijn te leen. Vergeet niet rond te kijken
tijdens de wandeling naar CBK Zuidoost! Tegenover het centrum
staan objecten gemaakt door kinderen onder leiding van echte
kunstenaars. En om de hoek, op het Anton de Komplein, prijkt het trotse beeld van de Surinaamse
schrijver en verzetsheld Anton de Kom.

Vrijdag 18 maart 10.00 en 12.00 uur
Anton de Komplein 120
Bus 41-47-66 (halte Anton de Komplein), bus 44-45 (halte Dolinga
17
dreef/ Bijlmerplein), metro 50-54
(halte Bijlmer Arena, 10 minuten
lopen via winkelcentrum Amsterdamse Poort)

PREMIERE
NIEUWE DANSVOORSTELLING

4 SEASONS +

Amsterdam
Urban Dance
Company

DINSDAG 5 APRIL 2016
AANVANG 13.30 UUR & 20.00 UUR
OM 13.30 UUR EEN SPECIALE SCHOOLVOORSTELLING
DANSMAKERS AMSTERDAM
Gedempt Hamerkanaal 203
1021 KP Amsterdam
RESERVEREN:

ENTREE € 6

Reserveren per e-mail:

4 Seasons + is een afspiegeling van de veranderingen in
de natuur door het jaar heen, en hoe het effect heeft op
het menselijk leven. Elk seizoen heeft zijn eigen hoofdstuk
en de show eindigt met een feest een 'plus', dat een
samenvatting zal zijn van alles wat er het afgelopen jaar is
gebeurd.
Kortom een wervelend dans show met veel dansstijlen en
gedanst door maar liefst 15 jonge en talentvolle dansers.

reserveren@stichtingjam.nl,
Stichting JAM tel: 020-6220183
Voor de schoolvoorstelling
contact opnemen met Marian Dors:
info@stichtingjam.nl

Op dinsdag 5 april is de Nederlandse premiere van de
voorstelling. Eind april vertrekt de groep naar China om
ruim twee weken lang de voorstelling in diverse theaters
op de planken te brengen.

Cast
FLAVIO M ONTEIRO - DANIELLE WOERLEE - R OY HARTZUIKER
MALITA PASANEA - JANNEKE P RONK - A NNIEK B USSTRA - TOSCA K NAUFF
D ENZEL

VAN DER

VORST - G INO JAGESSAR - R AILY S LIJGER

C HARITY J UNG - D ESCHNY R OGERS - SAM CORVER
D ENISSIO M ONKOU - R IGNALD VAN O MMEREN

Amsterdam Urban Dance Company
wordt geproduceerd door
Stichting JAM Amsterdam.

i
Hoe bereik je het Dansmakers Podium
met Openbaar Vervoer?
Vanaf Amsterdam CS: pont 902 naar
IJplein (vanaf daar nog 10 minuten lopen)
Vanaf Amsterdam Azartplein: pont 915
naar Zamenhofstraat (vanaf daar nog 6
minuten lopen)
Bus 33 (richting Nieuwendam) of bus 32
(richting Buikslotermeerplein)
halte: Johan van Hasseltweg
Dansmakers is de buurman van
FOOD MARKT/JUMBO

www.dansmakers.nl

vr

Dansmakers Amsterdam
Tetris
Het gezelschap De Dansers maakt méér dan dansvoorstellingen. Het maakt dansconcerten
waarin dansende bewegingen en rauwe muzikale klanken samenvloeien. In- en uit
elkaar klikkende dansers, zoals de blokjes van het computerspelletje Tetris, zetten met
acrobatische toeren de ruimte naar hun hand. Niet alleen binnen, ook buiten. Want al
gauw blijkt het theater te klein en zoeken de dansers de straat op. Daar vouwen ze zich
om palen en springen op alles wat maar voor de voeten komt. Door niets of niemand
laten ze zich tegen houden. Alles kan, alles mag.

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.
Vrijdag 18 maart
10.00 en 14.00 uur
Gedempt Hamerkanaal 203-205
Bus 32-33 (halte Johan van Hasseltweg)
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BOS THEATERPRODUCTIES EN DELAMAR THEATER PRESENTEREN

amandla!

MANDELA

VANAF

€29,50

MUSICAL OVER DE STRIJD VOOR GELIJKHEID

MUZIEK
PAUL DE
MUNNIK

VANAF 20 FEBRUARI | DELAMAR.NL

www.delamar.nl
www.amsterdamurbandance.nl

vr

DeLaMar Theater
African Urban Dance 2016
Een sprankelende dansshow met een mix van Urban dansstijlen, moderne en Afrikaanse
dans. In deze bruisende dansvoorstelling waarin onze multiculturele samenleving wordt
weerspiegeld spat het enthousiasme er van af. De choreografieën die door de studenten
en Ayaovi Kokousse zijn gemaakt barsten van energie en originaliteit. Vorig jaar werden
na afloop in de foyers streetdance-dansende 8e-groepers gesignaleerd. Grote kans dat jij
dit jaar net zo geïnspireerd, opgeladen en swingend het theater verlaat.
Amsterdam Urban Dance Company is een structureel samenwerkingsverband tussen MBO
Dans van het Art & Entertainment College Amsterdam en Stichting JAM.
Het DeLaMar Theater in hartje Amsterdam kent een indrukwekkende
theatergeschiedenis. Bekende cabaretiers als Wim Kan, Wim Sonneveld en Freek de Jonge traden op in het oude Nieuwe de la Mar
Theater vlakbij 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, musicals,
komedies, toneelklassiekers, festivals en jeugdvoorstellingen te zien.

Vrijdag 18 maart
12.00 en 14.00 uur
Marnixstraat 402
Tram 1-2, bus 170-172 (halte Leidseplein)
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1PVFGMÄNO
in EYE

EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM

G[GÄNOPNGFWECVKG

www.eyefilm.nl

do

EYE Filmmuseum
HAFF JUNIOR
Bezoek je tijdens de Kunstschooldag[en] EYE dan val je midden in de internationale
competitie voor animatiefilms voor 8+, HAFF Junior van het Holland Animation Film
Festival. Dat betekent dat je spiksplinternieuwe, al dan niet digitaal gemaakte,
animatiefilms uit de hele wereld gaat zien. Serieuze films, grappige, fantasierijke en zelfs
enge filmpjes met verrassende onderwerpen. Zorg dat je kritisch kijkt, want na afloop
kies je jouw favoriet. Jouw stem en die van vele andere kinderen uit het hele land
bepalen wie de HAFF Junior Publieksprijs 2016 wint! De uitslag wordt 20 maart bekend
gemaakt. Houd de website in de gaten!
Aan de noordelijke IJ-oever van Amsterdam, in het witte futuristische
gebouw tegenover het Centraal Station, vind je alles over film(cultuur) onder één dak. Behalve meerdere bioscoopzalen zijn er ook het
filmarchief en het filmmuseum. 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!

Donderdag 17 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
IJpromenade 1
Centraal station, gratis pont richting Buiksloterweg
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Frascati
De Koning van Katoren verteld door Eric Borrias
Al 25 jaar is hij een van de populairste verhalenvertellers van Nederland. Jong en oud
hangen aan zijn lippen. In januari is hij zelfs uitgeroepen tot Verteller van het jaarvertelambassadeur 2016! En nu krijg jij de kans deze verhalenverteller live te horen!
Tijdens de Kunstschooldag[en] ga je luisteren naar Eric Borrias die het verhaal vertelt van
De Koning van Katoren, naar het boek van Jan Terlouw. De vrolijke koning van het land
Katoren is gestorven, zes zure ministers regeren het land en hebben helemaal geen zin in
een nieuwe koning. Maar Stach wil de nieuwe koning van Katoren worden. Gaat hem dat
lukken?
Meer dan tweehonderd jaar geleden verrees in het kleine theaterstraatje de Nes Frascati. Een Italiaans koffiehuis dat al snel werd
uitgebreid met een concert- en ontspanningszaal. Toen einde 19e
eeuw de Nes vooral door hoeren(lopers) en kermisklanten werd
bezocht, greep de gemeente in. Frascati werd gesloten. Jarenlang zat
er een veiling voor tabak en onroerend goed. Pas in de jaren ’60
zorgden moderne theatermakers dat Frascati weer
een theater werd, voor experimentele en grensoverschrijdende voorstellingen.

Vrijdag 18 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Nes 63
Tram 4-9-16-24 (halte Dam)
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Ben jij een geboren
danser? Kies voor
Art & Entertainment

Dans
www.artentertainmentcollege.nl

gelieerd aan Art & Entertainment.
Aanmelden vanaf 14 jaar

www.dekleinekomedie.nl
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De Kleine Komedie
Stand-up comedy met Hakim
Over Hakim hoeven we niets meer uit te leggen. Je kent hem vast wel van televisie. Zeg
niet dat je nooit naar ‘Sesamstraat’ hebt gekeken. Elk jaar doet hij mee met de
Kunstschooldag[en]. Meestal als stand-up comedian. Dat is iemand die grappige verhalen
vertelt over het nieuws van de dag of wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ondertussen
reageert hij ook op zijn publiek. Want als je in de zaal zit mag je gewoon laten horen wat
je ervan vindt. Hakim bedenkt alles als hij op het podium staat. Het is dus altijd weer
spannend wat hij gaat doen. Als het goed is zit je op het puntje van je stoel!

Dit mooie theater aan de Amstel bestaat al twee eeuwen. Het is het
oudste theater van Amsterdam. Een tijd lang werd het als kerk
gebruikt en zelfs, tijdens oorlogsjaren, als fietsenstalling. De Kleine
Komedie heette in haar beginjaren Theatre Français sur l'Erwtemarkt
en rekende Koning Willem I en zelfs Napoleon tot haar regelmatige
bezoekers. Nu zijn er het hele jaar door voorstellingen van cabaretiers en theatermakers en worden er
concerten gegeven.

Donderdag 17 maart
10.00 en 12.00 uur
Vrijdag 18 maart
27
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Amstel 56
Tram 4-9-14 (halte Rembrandtplein), tram 16-24-25 (halte
Spui), metro (halte Waterlooplein)
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BEZOEK!

WWW.PALEISAMSTERDAM.NL
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a m s t e r d a m

Foto s: Qiu Yang, E. & P. Hesmerg, W. Ruigrok, T. Haartsen, S. ter Burg, ©Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam; Die Staatlichen Museen zu Berlin Gem ldegalerie (sind eine Einrichtung der Stiftung Preu ischer Kulturbesitz)/J rg P. Anders; Napoleonmuseum Schloss Arenenberg, Salenstein, Zwitserland, ©National Gallery of Ireland. Gra sch ontwerp: Vanessa van Dam, druk: Rob Stolk.
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Koninklijk Paleis Amsterdam
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.

Het Koninklijk Paleis Amsterdam is het officiële ontvangstpaleis van
Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. Maar hoeven zij er
niet te zijn, dan mag iedereen naar binnen. Gelukkig maar, want er
is zoveel te zien. Je komt er ogen te kort! Het gebouw staat en
hangt vol met kostbare beelden, meubels, schilderijen en 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.
Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
29
12.00 en 14.00 uur
Dam
Tram 1-2-4-5-9-13-14-16-17-24
(halte Dam)

www.kriterion.nl
www.moviesthatmatter.nl
www.idfa.nl
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Kriterion / 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 jeugdfilms met hetzelfde onderwerp. Er is echter een groot verschil: de
ene film is een documentaire, de andere een speelfilm. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? Gelukkig zijn de makers aanwezig om jullie vragen hierover te beantwoorden.

Documentaire: Lydia Blijft
Een vrolijke documentaire over een heel lastig onderwerp. Waar moet de zingende en
dansende Lydia heen als haar ouders niet in Nederland mogen blijven?

Speelfilm: One Happy Day
Spannende film over Auke, die graag met zijn beste vriendin Serwin op avontuur gaat.
Maar dan krijgt Auke het bericht dat Serwin uitgezet zal worden. Kan Auke dit voorkomen?
In Kriterion zijn studenten de baas! Dat was al in 1945 toen zij een
bioscoop in een oud gebouw begonnen. En dat is nu nog steeds zo.
Omdat de studenten de baas zijn, bepalen zij welke films er draaien.
Deze films zijn vaak aparter en minder bekend dan die in de grote
bioscopen. Wie weet ga jij er later ook wel werken, wanneer jij net als
de huidige studenten, een bijbaantje nodig hebt om
jouw studie te kunnen betalen. Niet gek, als je ook
nog eens een filmfanaat bent!

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
31
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Roetersstraat 170
Tram 7-10 en metro (halte Weesperplein)

MELKWEG SUPPORTS
KUNSTSCHOOLDAG

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

www.melkweg.nl
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Melkweg The Max
Skinto & Friends Show
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. Met Stepherd heeft hij supervette hits gescoord:
Banaan, Bips en het tot ‘DiXte nummer’ uitgeroepen Brak Obama. Skinto en Stepherd
hebben van 3FM de titel Serious Talent gekregen. En jij gaat deze talenten tijdens de
Kunstschooldag[en] live meemaken! Net als mc Grizzley, de host van de Melkweg, en nog
veel meer vrienden van Skinto.

De Melkweg was eerst een suikerpakhuis en melkfabriek. Ruim
veertig jaar geleden gingen jongeren er concerten en voorstellingen organiseren. 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.
Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
33
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Lijnbaansgracht 234/A
Tram 1-2-5-7-10, bus 170-172
(halte Leidseplein)

www.museumvanloon.nl
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Museum Van Loon
Mode bij Van Loon
De familie Van Loon neemt al sinds de 17e eeuw een belangrijke plaats in de stad
Amsterdam in. Willem van Loon was in de Gouden Eeuw een van de oprichters van de
VOC. Heren uit daaropvolgende generaties bekleedden belangrijke functies als
burgemeester van Amsterdam en als bankiers bij de Van Loon & Co. bank. Wil je weten
hoe voorname mensen uit vroeger tijden zich moesten gedragen en kleden? Vergaap je
aan de chique avondjurken en de bijzondere pakken. Laat je meevoeren door de gids die
je het huis, de meubels, de schilderijen en de kleding toont, terwijl hij vertelt over de
levensstijl van familie Van Loon.
In het hart van de Amsterdamse grachtengordel ligt Museum Van
Loon, een schitterend woonhuis dat in 1672 werd ontworpen door de
architect Adriaen Dortsman. Sinds 1884, toen jonkheer Willem van
Loon het als huwelijkscadeau van zijn ouders kreeg, is het huis in het
bezit van familie Van Loon. Op de bovenste verdiepingen, in de voormalige personeelsvertrekken, wonen nog steeds nazaten. Benieuwd
hoe de mensen van stand zich vroeger lieten
vervoeren? Loop dan zeker even door de
17e-eeuwse tuin naar het koetshuis. Daar vind je
prachtige gerestaureerde antieke rijtuigjes.

Donderdag 17 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Keizersgracht 672, Amsterdam
Tram 16-24 (halte Keizersgracht)
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Wisten jullie dat de stad Amsterdam
is gesticht door een hond?
Ja, ja een hond... de Hond van Oost
Een muzikaal drama over het ontstaan van onze stad m.m.v.
de 4Tuoze Matroze, het Amsterdams Havenkoor, Sean Hauser,
Maya Shanty (Spangas) en rapper Ace de Klown

www.4tuozematroze.nl

www.stadsherstel.nl

do

Museum Werf ’t Kromhout
De 4Tuoze Matroze – De Hond van Oost
Geloof het of niet, maar Amsterdam is gesticht door een hond… De Hond van Oost… Echt,
dit is geen sprookje, maar een waargebeurd verhaal over liefde, trouw, ketterij en
opstand. 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 er een hilarische muziektheatervoorstelling over gemaakt en brengt deze
samen met Sean Hauser, Maya Shanti (bekend van Spangas), rapper Ace de Klown en het
Amsterdams Havenkoor op de planken. Let goed op, het Hondje van Oost laat zich
misschien ook wel zien
Scheepswerf ‘t Kromhout aan de Hoogte Kadijk is bekend geworden
door de legendarische Kromhoutmotoren die hier vanaf 1901 werden
geproduceerd. De Westkap en Oosthal, allebei industriële rijksmonumenten, zijn aan het eind van de 19e eeuw gebouwd. In 1967 werden
de scheepsactiviteiten beëindigd. Even dreigde het anders te lopen,
maar in 1975 werd de werf van de sloop gered. De Westkap is al weer
jaren in gebruik als scheepswerf, vandaar al die oude schepen en de
zware diesellucht die er hangt. In de Oosthal vind je
een deel van de collectie van het
Kromhoutmuseum.

Donderdag 17 maart
12.00 uur
Kruithuisstraat 25
Bus 22-48 (halte Kadijksplein)
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Muziekschool Amsterdam Noord
De Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers' (RFGGJ), ‘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 en dirigent Harry van Bruggen, waarbij de zaal tijdelijk wordt
omgebouwd 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.

Muziekschool Amsterdam Noord geeft muziekles aan kinderen en
jongeren in Amsterdam-Noord. Wil je piano leren spelen, saxofoon,
harp? De school is er voor jou. Twijfel je tussen klassieke muziek,
jazz, popmuziek, blues, volksmuziek, wereldmuziek. Geen
probleem, de school biedt alles. Je gaat gewoon spelen. En dan
merk je vanzelf wat het beste bij jou past.
Donderdag 17 maart en
39
vrijdag 18 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Alkmaarstraat 10
Bus 32 (halte De Egmondenstraat),
bus 33 (halte Beemsterstraat )

Het Nationale Ballet
—

LA BAYADÈRE
Voor leerlingen van groep 5 en 6
Choreografie
Natalia Makarova, naar Marius Petipa
Muziek
Ludwig Minkus
Muzikale begeleiding
Het Balletorkest
Datum
donderdag 10 november 2016
van 13.30 tot 15.30 uur
Kosten
€5 per bezoeker, inclusief lesmateriaal,
workshop en voorstelling

La Bayadère is een prachtig Indiaas sprookje
over de liefde tussen de mooie tempeldanseres
Nikya en de dappere krijger Solor.
Dit beroemde sprookjesballet wordt nu eenmalig gedanst voor het primair onderwijs, in
een speciaal aangepaste versie. De leerlingen
worden vooraf voorbereid met lesmateriaal en een
dansworkshop op school. Voor leerkrachten wordt
een voorbereidende middag georganiseerd in
Nationale Opera & Ballet.
Voor meer informatie, kijk op operaballet.nl of
bel 020 551 83 07

www.operaballet.nl
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Nationale Opera & Ballet
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 een rondleiding door Nationale Opera & Ballet. Je bezoekt de zaal, de
balletstudio’s waar de dansers repeteren en het kostuumatelier. En je krijgt een kijkje
achter de schermen, op het toneel. Je zult verbaasd zijn over de bedrijvigheid in het
gebouw!

Bijna alle voorstellingen van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet spelen zich af in Nationale Opera & Ballet aan het Waterlooplein.
Dit theater is speciaal gebouwd voor het opvoeren van opera’s en balletten. Tijdens het bouwen is rekening gehouden met de technische
eisen van grote opera- en balletvoorstellingen. Hierdoor is het podium
veel groter en flexibeler dan in de meeste andere
theaters. Zelfs met zestig mensen erop kan het
moeiteloos de grond in zakken of juist een paar
meter stijgen.

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
41
10.00 en 12.00 uur
Amstel 3
Tram 9-14 ( halte Waterlooplein)
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NedPhO-Koepel
Slagwerk in de NedPhO-Koepel
Slagwerk is een verzamelnaam voor heel veel instrumenten: van grote trom tot
castagnetten en van triangel tot zweep. Het slagwerk vormt de ruggengraat van een
groot symfonieorkest, zoals het Nederlands Philharmonisch Orkest, want het geeft het
ritme aan. Tijdens het temperamentvolle concert wisselen de NedPhO-slagwerkers de
instrumenten in een razend tempo af. En in datzelfde tempo laten ze telkens andere
muziekstijlen horen. Je zult verbaasd zijn over wat al die ritmes met jou en je
klasgenoten doen. Stil op je stoel blijven zitten zal moeilijk worden. Komt dat zien, komt
dat horen!

In de Indische Buurt in Amsterdam-Oost staat de NedPhO-Koepel. De
vroegere uit 1925 stammende Majella-kerk lijkt op de Turkse Aya
Sophia, de inspiratiebron van architect Jan Stuyt. In 1992 dreigde de
kerk gesloopt te worden. Gelukkig werd anders besloten. Nu is er zelfs
een concertzaal waarin het NedPhO|NKO repeteert en concerten geeft.
Eigenaar Stadsherstel NV heeft de kerk ‘orkestproof’
gemaakt. Bekijk de enorme glazen wand maar eens
als je in de zaal bent. Die laat echt geen geluid
door!

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
43
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Batjanstraat 3
Tram 3 (halte Muiderpoortstation),
bus 22-37 (halte Molukkenstraat)

www.e-nemo.nl

Foto: DigiDaan

Foto: DigiDaan

www.e-nemo.nl
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Science Center NEMO
Ontdek zelf hoe de wereld werkt
Van jong tot oud: iedere bezoeker ontdekt in NEMO zelf de wereld van wetenschap en
technologie. NEMO, het grootste science center van Nederland is bedoeld voor iedereen
die nieuwsgierig is. Vijf verdiepingen met tentoonstellingen, experimenten,
demonstraties, filmpjes en workshops, waar alledaagse dingen heel bijzonder blijken.
Ontdek hoe bruggen werken, waarom je soms dingen ziet die er niet zijn en hoe bliksem
ontstaat, door zelf aan de slag te gaan met de interactieve opstellingen. 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, bekend bij iedereen. Of je nu Amsterdammer
bent of niet. Om dat opvallende groene gebouw bovenop de IJtunnel, ontworpen door de Italiaan Renzo Piano, kan je natuurlijk niet
heen. Het is vanaf zoveel plekken in de stad te zien. Eenmaal
bekend met het gebouw, dan wil je er in én boven op. Dan wil je
de stad vanaf het dak ook wel eens bewonderen, want het uitzicht
is gigantisch. NEMO heeft de vorm van een schip en
dat past natuurlijk goed in deze buurt, zo vlak bij
het IJ.

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
45
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Oosterdok 2
Lopen vanaf Centraal Station
Bus 22-48 (halte Kadijksplein)

www.nieuwekerk.nl
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De Nieuwe Kerk
Tijdens je bezoek krijg je een rondleiding door de immense ruimte. Het prachtige orgel
waar nog altijd vaak op wordt gespeeld zal vast niet aan je aandacht ontsnappen. Net zo
min als de bijzondere glas-in-lood-ramen en natuurlijk het praalgraf van zeeheld Michiel
de Ruyter. Maar ook op kleine, onopvallende details zal gewezen worden. En ondertussen
wordt verteld over de geschiedenis van het gebouw. Van alles kom je te weten. Wist je,
voordat je aan de rondleiding begon, eigenlijk wel waarom de kerk de ’nieuwe’ kerk
wordt genoemd? En dat de kerk altijd een echt ontmoetingscentrum is geweest? Of dat er
ooit mensen binnen in de kerk werden begraven? Na afloop dus wel!
De Nieuwe Kerk is ruim 600 jaar oud en staat naast het Koninklijk
Paleis op de Dam. De band met het koninklijk huis is heel sterk. Zo
werd Koningin Beatrix er in 1980 officieel ingehuldigd en Koning Willem-Alexander in 2013. Ook werd er het huwelijk van Koning
Willem-Alexander en Koningin Maxima in 2002 voltrokken. De Nieuwe
Kerk is dus meer dan een kerk. Het is een multifunctioneel gebouw,
vanaf het allereerste begin. Waar behalve kerkdiensten van alles georganiseerd werd: van wandelconcerten en prijsuitreikingen tot
beursactiviteiten. Tegenwoordig zijn er vaak heel
bijzondere tentoonstellingen over landen en wereldreligies te zien.

Donderdag 17 maart 10.00 en
12.00 uur
Vrijdag 18 maart 10.00 uur
Dam
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 1-2-4-5-9-13-14-16-17-24-25,
bus 21-170-172
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noordje is...
Jezelf durven laten zien in beeld en taal!

Noordje organiseert kunst en taalprojecten op school en in de
wijk voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar in Amsterdam
Noord. Het gebouw van Noordje heet Kazerne Z en in dit
gebouw vind je Noordjes Letterkabinet, waar verhalen worden
geschreven en schoolwerk wordt gemaakt.

NOORDJE.NL

www.noordje.nl
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Noordjes Kazerne Z
Geheim Agent worden?
Jij en je klasgenoten gaan een verhaal maken. Samen met een schrijver en een
kunstenaar. Eerst bedenken jullie een personage, een omgeving en een probleem en
fantaseren er samen lekker op los. Maar is de cliffhanger bereikt dan stopt het
groepsgebeuren. Vanaf dan gaan jullie, met een beetje hulp van de schrijver en de
kunstenaar, ieder voor zich aan de slag. Dat zal een hoop verschillende verhalen
opleveren! Ze worden allemaal geprint door de onzichtbare Redacteur Zebra, zodat jullie
ze mee naar huis kunnen nemen. Maar… niet voordat jullie verhalen door de
o zo strenge redacteur zijn goedgekeurd!

Noordjes Kazerne Z, een oude brandweerkazerne uit 1917, staat
midden in de Vogelbuurt. De buurt hoort bij Vogeldorp, het eerste
afgeronde echte tuindorp van Amsterdam. Sinds 1993 is de
Kazerne een gemeentelijk monument waar kinderen en jongeren
terecht kunnen. Neem maar eens een kijkje in Noordjes Letterkabinet, dé plek in Kazerne Z om verhalen te schrijven,
kunstwerken en zelfs huiswerk te maken.
Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
49
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Zamenhofstraat 14 b
Bus 32 en 33 (halte Merelstraat)

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

www.opsolder.nl

do

Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Feest! op Solder
In Ons’ Lieve Heer op Solder kom je van alles te weten over dit huis met een kerk op
zolder: wie de bewoners waren, waarom zij een kerk op zolder hadden en welke feesten
zij vierden. Met een audiotour apparaatje wandel je door het museum. Op verschillende
plekken krijg je informatie over allerlei feesten. Zo ontdek je de achtergronden van het
sinterklaasfeest, wat we met Pinksteren vieren en welke verhalen bij de diverse feesten
horen. Soms krijg je een speciale ‘feestvraag’ waarmee je punten kunt verdienen.

Ons’ Lieve Heer op Solder, een van de oudste musea van Amsterdam,
ligt verscholen in de historische binnenstad. Aan de buitenkant is niet
te zien wat daar binnen te vinden is: niet alleen een prachtig 17eeeuws woonhuis, met smalle gangen, trappetjes, keukens en
bedstedes, maar ook een kerk, op zolder! In de Gouden Eeuw waren
Rooms-Katholieke diensten namelijk verboden. Om toch naar de kerk
te kunnen werden huiskerken gebouwd.
Donderdag 17 maart
10.00 en 12.00 uur
Oudezijds Voorburgwal 40
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 4-9-16-24 (halte Dam),
metro (halte Nieuwmarkt)
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oude kerk

germaine kruip

Germaine Kruip
Geometry of the Scattering
26 Nov 2015 – 27 Mrt 2016
Bezoek de Oude Kerk.
Hedendaagse kunst in het oudste
gebouw van Amsterdam.
oudekerk.nl

www.oudekerk.nl
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oude kerk
Van vierkant tot cirkel
Vierkanten, cirkels en driehoeken zijn heel belangrijk voor kunstenaar Germaine Kruip.
Speciaal voor de Oude Kerk heeft zij nieuwe kunstwerken gemaakt waarin deze vormen
een grote rol spelen. Omdat zij heel graag wil dat je het gebouw kunt zien zoals de
mensen het vroeger zagen, zijn op haar verzoek alle lichten gedoofd. Dat wordt nog een
spannend bezoek! Op zoek naar geometrische vormen in een grote donkere ruimte!
Gelukkig is de museumdocent in de buurt. Om jullie door de immense kerk te leiden en
om samen met jullie te filosoferen over wat jullie zien. Afsluitend mogen jullie zelf met
de vormen nieuwe kunstwerken maken die passen in het monumentale gebouw.
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 alleen maar een houten kappelletje en het
IJ stroomde nog helemaal door tot het plein waar de kerk staat. Vissers
kwamen er om te bidden voor een veilige thuiskomst. Door de eeuwen
heen is het 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.

Donderdag 17 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Oudekerksplein 23
Lopen vanaf Centraal Station
Tram 4-9-16-24 (halte Dam)
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www.paradiso.nl
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Paradiso
Bokoesam
De 23-jarige Amsterdammer Samuel Sekyere, half Nederlands, half Ghanees, heeft zijn
artiestennaam te danken aan zijn vrienden. Zij gaven hem de bijnaam 'Bokoesam', een
samenvoeging van Samuel en 'bokoe'. Boekoe komt uit het Surinaams en betekent
'stinkende vis'. Tegen Afrikanen wordt het als scheldwoord gebruikt, maar voor hem is
het een geuzennaam. Op zijn 17e begon Bokoesam zijn muziekcarrière. Die ging
razendsnel! In 2012 won hij de State Award voor Nederlandse hiphop/urban-artiesten en
scoorde hij een hit met Doe de 360. Goed voor miljoenen YouTube views! Vorig jaar heb
je hem misschien wel op tv gezien toen hij meedeed aan Ali B op volle toeren. De rapper
werkt regelmatig samen met andere bekende artiesten, zoals Fresku, FS Green, SBMG,
Keizer, Broederliefde en Ronnie Flex. Houd hem in de gaten!
Paradiso was ooit een kerk, dat zie je wel wanneer je naar het
gebouw kijkt. Maar als concertzaal is Paradiso veel bekender.
Wereldberoemd zelfs! Vele (inter)nationaal bekende muzikanten
hebben op het podium gestaan en vele zullen nog volgen. Want,
zoals artiesten én fans weten, wie Paradiso eenmaal
heeft plat gespeeld, gaat het overal maken.

vrijdag 18 maart
10.00 en 12.00 uur
Weteringschans 6-8
Tram 1-2-3-5-7-10, bus 170-172
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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 kinderworkshops 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

www.persmuseum.nl
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Persmuseum
Nieuwsflits!
Als journalist ben je een vaardig schrijver, een slimme onderzoeker en iemand die vooral
alle details van het nieuws wil weten. Hoe word je nou zo’n slimme journalist? Door het
te doen natuurlijk! In het Persmuseum maak je als echte journalist kennis met het vak. Je
doet onderzoek naar de museumcollectie en het nieuws, schrijft artikelen en levert deze
zo snel mogelijk in bij de redactie. Het beste groepje mag zichzelf Journalist van de Dag
noemen en komt met een foto op de website van het Persmuseum!

Het Persmuseum heeft een grote verzameling kranten en tijdschriften. Alles over de pers en journalisten vind je er, net zoals ontelbare
persfoto’s, politieke tekeningen, affiches en reclames. Belangrijke
artikelen die ooit in de krant hebben gestaan kan je daar terugvinden. Ook kom je er meer te weten over de ontwikkeling van de
schrijvende en tekenende pers in Nederland en het
belang van het vrije woord.

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
57
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Zeeburgerkade 10
Tram 10 ( halte van Eesterenlaan),
bus 22 (halte Veelaan), bus 48
(halte Borneolaan)

KOM NAAR
MUSEUM HET
REMBRANDTHUIS!

Gratis entree
als een klas een
programma boekt,
minimaal twee
weken van
tevoren.
foto: Museum Het Rembrandthuis, Michiel Willebrands

Het Rembrandthuis is het vroegere woonhuis van Rembrandt van Rijn, de
beroemde kunstenaar uit de 17de eeuw. Beneden woonde hij met zijn vrouw
Saskia, boven was zijn atelier en een kamer voor zijn verzameling zeldzame
spullen. Het huis is ingericht zoals het eruit zag in Rembrandts tijd.
Je kunt van alles doen in het Rembrandthuis. Bijvoorbeeld een speurtocht
met leuke vragen, een audiotour met een spannend verhaal, een workshop
tekenen of je eigen prent maken.

Afdeling Educatie & Publieksbegeleiding
020 520 04 00 • educatie@rembrandthuis.nl • www.rembrandthuis.nl/educatie
groep 5 t/m 8
Jodenbreestraat 4, Amsterdam
Dagelijks: 10:00 - 18:00

www.rembrandthuis.nl
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Rembrandthuis
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 zouden zomaar geschilderde muntjes zijn 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.
Het huis waar Rembrandt tussen 1639 en 1658 heeft gewoond is
gebouwd in 1606-1607. De Jodenbreestraat heette toen nog Sint-Anthonisbreestraat. Nu moeilijk voor te stellen, maar toen verrees daar een
nieuwbouwwijk, voor rijke kooplieden en kunstenaars. Twintig jaar na
het leggen van de eerste steen kreeg het pand een extra verdieping en
een nieuwe voorgevel, een voor die tijd supermoderne lijstgevel met
een driehoekig fronton. De verbouwing is waarschijnlijk verricht onder
toezicht van Jacob van Campen. Je kent hem wel. Hij
is de architect van het Koninklijk Paleis op de Dam,
het vroegere Amsterdamse stadhuis.

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
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10.00, 12.00 en 14.00 uur
Jodenbreestraat 4
Tram 9 en 14 (halte Waterlooplein), metro (halte Nieuwmarkt
of Waterlooplein)

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
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Rijksmuseum
Proef de Gouden Eeuw
In een museum mag je alleen maar kijken… Behalve in het Rijksmuseum tijdens de
kennismaking met het dagelijkse leven uit de Gouden Eeuw, als al jouw zintuigen worden
geprikkeld. Houd je vooral niet in! Proef de specerijen uit verre landen, snuif de geur op
van het atelier van een meesterschilder, laat de stof van jurken van rijke dames door je
vingers gaan en beluister de geluiden van de Nachtwacht.

Het Rijksmuseum is hét museum van Nederland. Ruim 125.000
leerlingen maakten het afgelopen schooljaar kennis met de
wereldberoemde kunstschatten en voorwerpen van het
museum. Voorwerpen die het verhaal vertellen van acht eeuwen
Nederlandse geschiedenis, van de Middeleeuwen tot de
moderne tijd.

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
61
Museumstraat 1
Tram 2-5 (halte Rijksmuseum),
tram 7-10 (halte Spiegelgracht),
tram 3-12-16-24 (halte Museumplein)

Het Leven aan

boord
Zonder de scheepvaart
geen Nederland
nieuw in 2015/2016

www.hetscheepvaartmuseum.nl

do vr

Het Scheepvaartmuseum
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 alles onthullende kennismaking met het VOC-schip
De Amsterdam. Het schip dat alweer 25 jaar aan de steiger van het museum ligt. Dat
gaan we dit jaar vieren! Houd de website in de gaten!

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. Je beleeft de geschiedenis door samen met de
museumdocent gekke, oude en spannende voorwerpen te bekijken
en te ontdekken welke verhalen erachter zitten. Zo
wordt geschiedenis nog leuker!

Donderdag 17 maart
12.00 en 14.00 uur
Vrijdag 18 maart
63
10.00 en 12.00 uur
Kattenburgerplein 1
Lopen vanaf Centraal Station
Bus 22-48 (halte Kattenburgerplein)

www.splendoramsterdam.com

vr

Splendor
Studenten van het Conservatorium AHK geven drie concertjes van telkens een kwartier.
Jazz, klassiek en pop. Kom ontdekken welke muziek jou het meeste aanspreekt.

Little Elephant
Bandleider Abhishek Mangla stond op het punt monnik te worden toen hij de muziek én
Amsterdam ontdekte. Hij richtte Little Elephant op. Vijf muzikanten spelen jazz, fusion en
wereldmuziek op trompet, saxofoon, piano, basgitaar en drums. Hun repertoire is
gigantisch: filmmuziek, hedendaagse Indiase muziek, improvisaties, en dat is nog maar
het topje van de ijsberg. Luister zelf maar.

Mozaïek Kwartet
Vier jonge musici die klarinet, hoorn, trombone en contrabas spelen. Een unieke
combinatie in de klassieke muziek. Het samenspel levert een heel speciale klankkleur op.
Omdat er nauwelijks muziek voor deze combinatie bestaat, schrijven de musici de
arrangementen zelf. Ze vinden allemaal wat anders mooi, dus dat levert een afwisselend
programma op!
Splendor is een droom, Splendor is een gebouw, Splendor zijn muzikanten die in dat gebouw concerten geven, repeteren, in de bar
zitten om spannende nieuwe dingen te bedenken en te doen.
Splendor is er voor iedereen om in de concertzaal van het mooie
gebouw plaats te nemen en naar prachtige muziek
te luisteren.

Vrijdag 18 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
Metro (halte Waterlooplein /
Nieuwmarkt)
Tram 14 (halte Mr Visserplein)
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www.stadsschouwburgamsterdam.nl
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Stadsschouwburg Amsterdam
Workshop improviseren
Speel je toneel en verzin je zelf wat er gebeurt, wie je bent en hoe het verhaal eindigt,
dan ben je aan het improviseren. Dat is ontzettend leuk om te doen en iedereen kan het!
Dat zal je het wel merken tijdens de Kunstschooldag[en] wanneer je in een van de mooie
foyers van de Stadsschouwburg Amsterdam de workshop improviseren volgt. Wees
gerust, je verlaat de schouwburg niet zonder de imposante barokke Grote Zaal met de
weelderige beelden, versieringen en kroonluchters te hebben gezien.
De Stadsschouwburg, een oud gebouw uit 1894, staat midden in
Amsterdam op het Leidseplein. Eigenlijk bestaat de Amsterdamse
schouwburg al veel langer. In 1638 werd de eerste geopend aan de
Keizersgracht. Toen deze 150 jaar later door brand werd verwoest,
verrees een nieuwe schouwburg op het Leidseplein. Maar ook dit
gebouw ging in vlammen op. Een stad zonder schouwburg is geen
stad, dus de beslissing was snel genomen. Een nieuw theater
verscheen. En dat is het gebouw waarvan Toneelgroep Amsterdam de
vaste bespeler is, waar Ajax op het balkon zijn
kampioenschap vierde en waar jij tijdens de
Kunstschooldag[en] een workshop improviseren
gaat volgen.

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
67
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Leidseplein 26
Tram 1-2-5-7-10, bus 170-172
(halte Leidseplein)
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Neem contact met ons op via educatie@stedelijk.nl of 020 – 573 2741
Meer informatie zie www.stedelijk.nl/educatie

www.stedelijk.nl

vr

Stedelijk Museum Amsterdam
De Stijl – Mijn Stijl
Waarom gebruikten kunstenaars van De Stijl zo vaak rechte lijnen en de kleuren rood,
geel en blauw? Wat wilden zij daarmee zeggen? Wilden ze misschien iets veranderen in
de (kunst)wereld? Dat gaan jullie ontdekken! Eerst door beroemde schilderijen van Piet
Mondriaan en een slaapkamer van Gerrit Rietveld te bekijken. Daarna door zelf een
levensgrote Stijl-compositie te maken met camera, beamer, grote kleurvlakken én jezelf.
Wie weet wil jij na deze middag ook wel wat veranderen!
Het Stedelijk Museum Amsterdam is het grootste museum voor
moderne en hedendaagse kunst en vormgeving in Nederland. Het
gebouw bestaat uit twee delen. Als je binnen bent heb je dat nauwelijks door. Maar kom je aanlopen dan is dat heel goed zichtbaar.
Dan zie je dat de bakstenen oudbouw uitgebreid is met een moderne
witte constructie. Het oude gedeelte, ontworpen door AW Weissman,
stamt uit 1895. Het nieuwe is een paar jaar geleden, in 2012,
geopend. Architect Mels Crouwel en zijn team hebben voor de
nieuwbouw de bijnaam ‘De badkuip’ bedacht. Niet
zo heel verwonderlijk als je het witte gebouw met
zijn schuine gladde buitenkant en kleine pootjes
goed bekijkt!

Vrijdag 18 maart
69
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Museumplein 10
Tram 2 (halte Paulus Potterstraat),
tram 5 en 12 (halte Museumplein)

WWW.TROPENMUSEUM.NL/ONDERWIJS

www.tropenmuseum.nl
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Tropenmuseum Amsterdam
Rondje Tropenmuseum
Museumdocenten staan te popelen om je mee te nemen op wereldreis. Exotische voorwerpen willen ze je laten zien, uit Afrika, Azië, Oceanië en Latijns-Amerika. Voorwerpen die
jou en jouw klasgenoten aan het denken zetten. Waarover jullie vast niet uitgepraat raken!

Tropenmuseum Junior: Ziezo Marokko
In Tropenmuseum Junior staat het vliegtuig voor je klaar. Stap in, riemen vast, op naar
Marokko! Onderweg ontmoet je Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef. Zij laten zien wat ze zelf
hebben ontdekt in Marokko, het land van hun ouders. Volg hun spoor door de medina, een
doolhof van straatjes, en maak een busreis dwars door Marokko. Ga aan de slag met
mozaïek, kalligrafie, mode of keukengeheimen. Overal is wat te doen. Reis mee en laat je
verrassen!
Het Tropenmuseum aan het Oosterpark in Amsterdam-Oost was vanaf
het begin, 1926, bestemd voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Alle kennis over inheemse volken bracht het KIT hier samen. De exposities in het museum gaan altijd over menselijke verhalen en over
onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn: van Afrika tot Azië en
van Nieuw-Guinea tot Latijns-Amerika, overal wordt
gefeest, gerouwd, versierd, gebeden, gevochten,
muziek gemaakt, worden verhalen verteld.

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Linnaeusstraat 2
71
Tram 3-7 (halte Linnaeusstraat),
tram 9 en bus 22 (halte Eerste Van
Swindenstraat), tram 14 (halte
Alexanderplein)

www.verzetsmuseum.org
www.verzetsmuseumjunior.org
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Verzetsmuseum Amsterdam
Stap in een andere wereld, een andere tijd
Met de tijdmachine naar Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en leef mee
met Eva, Jan, Nelly en Henk, kinderen die net zoals jullie hun gewone leventje leefden,
totdat de oorlog uitbrak. Eva is Joods, Jan heeft ouders in het verzet, Nelly zit bij de
Jeugdstorm en Henk komt uit een alledaags gezin. Ze vertellen over de vervolging, het
verzet, de collaboratie en het dagelijkse leven. Waargebeurde verhalen die nog meer
gaan leven door de originele voorwerpen die je te zien krijgt, de animatiefilmpjes, de
interactieve spelletjes en de audiofragmenten.
Het Planciusgebouw is tussen 1874 en 1876 gebouwd naar een ontwerp van N. Vos. De naam verwijst naar Petrus Plancius (1550-1622),
een Amsterdamse dominee en geograaf die alles wist over ontdekkingsreizen en de walvisvaart. In het gebouw, muziektempel en
sociëteit, vonden koorrepetities en optredens plaats, werd vergaderd
door socialisten, werd gefeest en waren er op joodse feestdagen synagogediensten. Jaren later werd het lang als garage gebruikt, totdat het
Verzetsmuseum er in 1999 in trok. De davidster op
de gevel van het gebouw herinnert aan de tijd toen
Amsterdam nog in hoge mate een joodse stad was.

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
73
10.00, 12.00 en 14.00 uur
Plantage Kerklaan 61
Tram 9 en 14 (halte Artis), metro
(halte Waterlooplein-uitgang
Hortusplantsoen)

“De documentaires van IDFA zetten mijn
leerlingen aan tot nadenken over voor hen vaak
nog onbekende onderwerpen. Dat leidt tot hele
mooie gesprekken in de klas”
IDFA biedt tientallen korte, bijzondere documentaires voor het primair onderwijs.
Elke titel is gratis beschikbaar via de online catalogus Docschool Online en wordt
aangevuld met lesmateriaal dat zich richt op het genre en onderwerp.
Met thema’s als rechten van het kind, vriendschap, pesten en familie hebt u
binnen een handomdraai een rijke bron aan lesmateriaal in handen.
Kijk voor het aanbod op: www.idfa.nl/educatie

IN GESPREK MET

Maya Shanti Koldijk
muzikant, actrice, singer-songwriter

‘Ik ben actrice en muzikant.
Ik zing, speel gitaar, piano en
trompet. En dan ben ik voornamelijk singer-songwriter. Over
tien jaar kan ik hiervan leven.’

Maya Shanti, bekend van Spangas en Verborgen verhalen,
treedt tijdens de Kunstschooldag[en] samen met haar vader en
zussen op in Museum Werf ‘t Kromhout in De Hond van Oost.
We spreken elkaar op een winterse maar zonnige dag op een
terras in Amsterdam-Oost. De 19-jarige Maya vertelt over haar
verleden, heden en toekomst.
Middelste dochter van een Israëlische kunstenares en een
Nederlandse muzikant. De basisschooljaren waren niet leuk. Ze
werd gepest, omdat ze anders was. Pas op het IVKO ging het
beter. Toen kon ze zichzelf zijn, werd ze geliefd en geloofde
iedereen in haar. Haar eerste evenementen begon ze toen te
organiseren. Blueskitchen in Studio K en ergens anders een
succesvol feest met een ‘echt te gek’ programma en een ‘rij van
een kilometer’ voor de deur. Even overwoog ze van organiseren haar baan te maken. Maar
toen ze een rol in Spangas kreeg koos ze voor acteren en muziek maken: ‘Ik kan ook niet van
alles doen.’
Eigenlijk wist ze het al op haar vijfde: ‘Ik wil later zangeres, actrice en ballerina worden’.
Sindsdien staat ze ingeschreven bij Sjouercasting. Haar eerste televisie-ervaring was toen
haar oudste zus Coco meedeed in Puberruil. Haar eerste echte rol was op 11-jarige leeftijd in
Verborgen verhalen.
Met de jaren groeide Maya’s passie voor acteren. Op een dag werd ze gecast voor Spangas.
‘Toen ik auditie moest doen had ik nul ervaring. En papieren had ik niet. Ook niet van de
middelbare school. Toch kreeg ik de rol.’ Inmiddels is ze regelmatig te zien, zoals in Bluf met
Jan Kooyman en Najib Amhali en in een McDonald’s-reclamefilmpje.
Maya volgt nu acteerlessen bij ACT2ACT en wil misschien de Theaterschool gaan doen. Want
ze weet dat in de toneelwereld diploma’s vereist zijn. Heel anders dan in de muziek: ‘Maak je
een mooi nummer, dan laat je dat gewoon horen. En dan raken mensen geïnteresseerd. Naar
je papieren zullen ze echt niet vragen.’ Zoals ze merkte toen ze laatst twee nieuwe singles
uitbracht. De VPRO draaide ze in Nooit meer slapen en de Melkweg boekte haar voor Pubquiz
XXL. Naar diploma’s werd niet gevraagd.
Maya ziet zichzelf over tien jaar als professional die kan leven van haar muzikanten- en
acteursbestaan. ‘Het begint nu al de goede kant op te gaan.’ Lukt het niet, dan kan ze altijd
nog evenementen organiseren.
Tijdens de Kunstschooldag[en] valt volgens Maya veel te ontdekken en veel moois te zien. ‘En
je kunt ontdekken of het iets voor je is. Echt een mooie ervaring!’ Maya, ooit ook 8e-groeper
tijdens de Kunstschooldag[en], treedt nu zelf op in De Hond van Oost. Dan zal ze het Sail
2015-lied zingen, geschreven door dochter en vader Koldijk. Maya volgt haar passie, zoals ze
dat alle 8e-groepers toewenst: ‘Volg je passie. Het gaat erom
Nieuwsgierig naar het hele 75
wat je zelf gelooft. Als je gelooft in passie en als je gelooft in
interview? Kijk op
wat je wilt, dan moet je dat doen.’

www.kunstschooldag.nl of
lees de e-nieuwsbrief.

WORDT U OOK ZO BLIJ VAN:
PEUTERS met een eigen theaterfestival
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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 de Stichting JAM
en word donateur!

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

Ook in 2017 zijn
alle 8e- groepers
weer welkom bij de
Amsterdamse kunsten!

Advertentie

mens, wat ben je mooi
als je geniet
Het Zondagochtend Concert in Het Koninklijk Concertgebouw.
Een prachtig begin van de zondag. Maar dat niet alleen. Genieten van
muziek bevordert ook uw gevoel van welzijn. En dat is net zo belangrijk
voor uw gezondheid als bewegen en gezond leven. Daarom laat Menzis,
als exclusieve sponsor van Het Zondagochtend Concert, u graag
genieten van een zeer gevarieerd concertaanbod.
menzis.nl/zondagochtendconcert

IN GESPREK MET Max

van Bossé

programmeur bij Paradiso, Bitterzoet, People’s Place en Paradiso Noord

“Zo bijzonder, vorig jaar! Eerst had
ik Dio voor jullie geboekt en later,
vanuit mijn nieuwe baan, zag ik
hem tijdens de Kunstschooldag[en] in Paradiso optreden.”

Ik spreek Max in poptempel Paradiso, in de Kleine Zaal waar vooral
beginnende artiesten optreden. Vorig jaar begon ze als programmeur
bij Paradiso, in de periode van de Kunstschooldag[en]. Op kantoor
kennen we Max van toen ze nog werkte bij Topbillin’ Een
boekingskantoor dat de zaken regelt voor grote artiesten als Dio en
Jeugd van Tegenwoordig.
Dit jaar staat Bokoesam tijdens de Kunstschooldag[en] in Paradiso,
op aanraden van Max. Wat doet een programmeur?
“We werken in een team van zeven programmeurs met ieder zijn of
haar eigen expertise. Pop, hiphop, wereldmuziek, klassiek, om maar
enkele stijlen te noemen. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. Ik krijg
veel aangeboden van nieuwe bandjes. Op internet kan ik veel
opzoeken, zoals tracks en sounds, of hoeveel likes een band op facebook heeft en wat er op instagram
staat. Dan heb ik een beeld van hoe een groep het aanpakt. Of ze de muziek serieus neemt, muziek
spelen en optreden. Voor nieuwe bandjes zijn er veel kanalen. Spotify, die plaatst elke vrijdag nieuwe
muziek. En 3FM, dat is een goede zender. Die draait vaak nieuwe bands, waardoor die groter publiek
bereiken. We hebben internationale bands. Maar we ondersteunen ook Nederlandse acts. Die
programmeren we in de IJzaal van de Tolhuistuin onder de naam Brood en Spelen. Akoestische sessies
met nieuwe, jonge Nederlandse bands. Kunnen ze podiumervaring opdoen.”
Heb je een succesverhaal van een groep band?
“Ja, laatst nog, dat was fantastisch… De band Haevn. Die zou in de Kleine Zaal staan. Maar omdat ze
veel op de radio werden gedraaid, was het in no-time uitverkocht. We hebben het toen gewaagd om
ze in de Grote Zaal te boeken. Was ook meteen uitverkocht! Het optreden te gek! En wat ik ook zo leuk
vond, het zijn superaardige jongens, vakmensen met een hart voor muziek.”
Hoeveel concerten en festivals bezoek je door het jaar heen?
“Jee, even rekenen, Gemiddeld drie per week en dan ook nog festivals als Lowlands, Rabbithole en
Pitch. Soms vind ik het jammer, want dan heeft een collega een band in Paradiso geboekt. maar dan
kan ik er niet naar toe, omdat ik dan elders naar een concert ga. Maar ik heb echt een superbaan. Het
voelt niet eens als werk. Ik heb werk waar ik heel gelukkig van word. Mijn droom is uitgekomen. Dat is
ook wat ik anderen wil laten zien, ga voor je droom. Als jij voelt en ziet dat je dat moet doen, maak die
keuze en ga ervoor.”
In 1993 bezocht Max als 8e-groeper voor het eerst Paradiso. Daar in de grote zaal zag ze saxofonist
Candy Dulfer. Wat weet je nog van jouw Kunstschooldag?
“Ik vond het te gek, wat een vrouw! Stoer en sexy, met een eigen band, en zo saxofoon kunnen
spelen. Na de Kunstschooldag kocht ik meteen een cassettebandje van Candy Dulfer, Sax-A-Go-Go.
Eindeloos beluisterd!”

Eigenlijk wilde Max zelf zangeres worden, maar op een podium staan vond ze te eng geeft ze toe.
“Uiteindelijk heb ik Muziekwetenschappen gestudeerd, want de muziek bleef mij boeien. Tijdens mijn
studie liep ik stage bij Mojo Concerts. Daar werd ik besmet met het liveoptreden-virus. Als een artiest
optreedt, het moment dat hij start, dan gebeurt er ‘iets’ in de zaal. Die energie en de interactie van
artiest en publiek, die is bijna magisch. Dat vind ik prachtig!”
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Plattegrond Amsterdam
1 Allard Pierson Museum

19 Nationale Opera & Ballet

2 Amsterdam Museum

20 NedPhO–Koepel

3 Amsterdams Marionetten Theater

21 Science Center NEMO

4 de Appel arts centre

22 De Nieuwe Kerk

5 Bijbels Museum

23 Noordjes Kazerne Z

6 Bijlmer Parktheater

24 Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

7 Centrum Beeldende Kunst ZO

25 oude kerk

8 Dansmakers Amsterdam

26 Paradiso

9 DelaMar Theater

27 Persmuseum

10 EYE Filmmuseum

28 Rembrandthuis

11 Frascati

29 Rijksmuseum

12 De Kleine Komedie

30 Het Scheepvaartmuseum

13 Koninklijk Paleis Amsterdam

31 Splendor

14 Kriterion

32 Stadsschouwburg Amsterdam

15 Melkweg The Max

33 Stedelijk Museum Amsterdam

16 Museum Van Loon

34 Tropenmuseum Amsterdam

17 Museum Werf ’t Kromhout

35 Verzetsmuseum Amsterdam

18 Muziekschool Amsterdam Noord
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