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Veel dank zijn wij verschuldigd aan alle deelnemende 
kunstinstellingen, artiesten, kunstenaars, dansers en begeleiders 
van PACT+DANS ROC van Amsterdam, acteurs en begeleiders van 
Jeugdtheaterschool Zuidoost en iedereen die heeft meegeholpen 
om Kunstschooldag[en] 2023 tot een succes te maken. 

Wij bedanken alle fotografen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van het 
programmaboek Kunstschooldag[en] 2023. In het bijzonder:

Drukfouten en programmawijzigingen voorbehouden

Betul Ellialtioglu Framer Framed gebouw

Gerrit de Jager Allard Pierson tekening

Huub Zeeman Amsterdamse School Museum 
Het Schip | De Kleine Komedie | 
Eye Filmmuseum activiteit

Isabel Nabuurs Allard Pierson gebouw

Jeffrey Steenbergen Stadsarchief gebouw

Jimena Gauna de Appel activiteit

Lilian van Rooij Museum Ons’ Lieve Heer op 
Solder activiteit

Luuk Kramer Van Eesteren Museum gebouw 

Maarten Nauw oude kerk activiteit

Mike Bink Nieuwe Kerk activiteit

Monique Kooijmans Allard Pierson activiteit

Nadine Baadjou Bijlmer Parktheater activiteit

Nicolas 
Brenninkmeijer

Fashion for Good Museum 
activiteit

Peter Kooijman Museum Van Loon 
activiteit|gebouw 

Robbert Kamphuis Amsterdams Marionetten 
Theater activiteit 

Roger Cremers Joods Museum junior activiteit

SACO Luther Museum Amsterdam 
gebouw 

Suzan Baars Amsterdams Marionetten 
Theater gebouw 

Tomek Whitfield Stedelijk foto activiteit

Willemijn Ploem

DeLaMar West | Fashion for Good Museum | Foam | 
Hermitage | Het Scheepvaartmuseum | Joods
Museum junior | Jungle Amsterdam | Likeminds | 
Melkweg | Museum Ons’ Lieve Heer op Solder |
Nederlandse Filmacademie | De Nieuwe Kerk | 
Oba Javaplein | Oosterkerk | Paradiso | Rialto | 
Rijksmuseum | Stedelijk Museum | ‘t Zonnehuis |  
The Black Archives | Tropenmuseum | Van Gogh 
Museum gebouw  Melkweg OZ | Tropenmuseum 
activiteit
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Kunstschooldag[en] 2023
Heel veel kunst, heel veel cultuur, nu én na Kunstschooldag[en]!

Dit jaar is het jouw beurt, als 8e-groeper een dag lang op zoek naar kunst en cultuur in Amster-
dam. Eindelijk mag jij kris kras kunst- en cultuursnuivend door de stad, zoals jouw ouders jaren 
geleden misschien ook wel hebben gedaan, toen zij jouw leeftijd hadden.

Je gaat samen met jouw klasgenoten op donderdag 23 of vrijdag 24 maart drie locaties bezoeken. 
Meedoen met drie verschillende activiteiten. Waarschijnlijk is jullie groep 8 opgesplitst in kleinere 
subgroepen. Ieder groepje volgt een eigen programma. Het ene danst, kijkt film en bezoekt een 
museum, het andere gaat naar een concert, beluistert een podcast en volgt een workshop. En zo 
doet ieder groepje wat anders. Aan het einde van de dag zullen jullie elkaar heel veel te vertellen 
hebben! 

De verhalen van de anderen maken je vast nieuwsgierig. Naar nog meer activiteiten in nog meer 
kunst- en culturele instellingen. Tijdens Kunstschooldag[en] geen instrument bespeeld? Geen 
verhalen gehoord, geen hiphop-dansles gevolgd, Het Straatje van Vermeer niet gezien, een echte 
Van Gogh gemist, niet door een komiek aan het lachen gemaakt, niet aan het denken gezet over 
de planeet en het (on)eindige bestaan, niet genoten van een theater- of dansvoorstelling, geen 
film- of documentaire gezien, niet in polonaise op de muziek gedanst, niet rondgekeken in een 
schip of een woning van vroeger, geen nieuw leven gegeven aan een T-shirt? 

Niks aan de hand, je hebt dit Kunstschooldag[en]-programmaboek. Neem het mee naar huis, 
ontdek wat je nog meer wilt doen, bezoek de websites, raadpleeg de socials en plan samen met 
jouw ouders, zussen, broers, vrienden, oma’s, opa’s, buren, neven, nichten bezoekjes aan al die coole 
kunstinstellingen die Amsterdam rijk is. Het hele jaar door, want kunst en cultuur is er altijd, óók na 
Kunstschooldag[en].

Om bij de locaties te komen krijg je net als alle andere deelnemers een GVB-vervoerskaartje. 
Daarmee kan je tijdens Kunstschooldag[en] met tram, bus, metro en pont gratis reizen. In het pro-
grammaboek vind je handige ov-informatie, maar check samen met je groep voor de zekerheid 
vooraf www.gvb.nl. Dan weet je zeker dat jullie op tijd bij de activiteiten zijn.

Liggen de locaties niet zover uit elkaar, dan is lopen ook een tof plan. Wat je dan allemaal niet 
ziet! De eeuwenoude grachtengordel met zijn karakteristieke panden, het ruige Noord, het 
groene Zuidoost, de Berlage-blokken in Oost en Zuid, de Van Eesteren-buurten in West, Noord en 
Buitenveldert, de stadseilanden, de Jordaan, de stadsparken. Met een beetje mazzel is het tijdens 
Kunstschooldag[en] lekker weer. Zoals dat bijna ieder jaar eigenlijk wel het geval is. Dan kunnen 
jullie lekker buiten lunchen, op een pleintje of in een park.

Wat je echt moet weten is dat Kunstschooldag[en] zonder de medewerking van al die locaties én 
van de artiesten, kunstenaars, scholen, fondsen, sponsoren, Voucherbank, Gemeente Amsterdam, 
GVB en vrijwilligers onmogelijk is. Daarom, handen op elkaar, applaus voor iedereen die klaarstaat 
om jou en alle andere 8e-groepers een superdag te bezorgen!

Geniet van heel veel kunst, heel veel cultuur, nu én na Kunstschooldag[en]! 

Rob van Waaijen
Directeur Stichting JAM | Kunstschooldag[en]



Bij Intersafe is het motto: “Veiligheid voor alles.” Groen speelt een belangrijke rol in onze 
bedrijfsvoering, wat o.a. blijkt uit ons volledig  elektrische wagenpark voor onze surveillanten 
dienst. Ook social return vinden wij belangrijk. Precies om deze reden geven wij onze steun 
aan Stichting  Jam voor de organisatie van de kunstschooldag[en]. 

Voorkomen is beter dan genezen! Daarom richten de beveiligingsdiensten van Intersafe zich 
in eerste instantie op preventie. Onze specialisten adviseren over maatregelen om inbraak en 
brand tegen te gaan. Waar nodig installeren wij detectie, bewakingscamera’s en inbraak-
alarm. Ook verzorgen wij het onderhoud van deze installaties en leveren  bijvoorbeeld de 
dienst beheerder brandmeldinstallatie.

Nieuwpoortkade 27
1055 RX Amsterdam
020 - 686 80 80info@intersafe.nl

Alarmsystemen, beveiligingscamera’s, toegangsverlening, 

service- en onderhoud, service op afstand, beheerder 

brandmeldinstallatie, objectbeveiliging, alarmopvolging, 

Alarmsystemen, beveiligingscamera’s, toegangsverlening, 

service- en onderhoud, service op afstand, beheerder 

brandmeldinstallatie, objectbeveiliging, alarmopvolging, 



3Kunstschooldag[en]®

5 Allard Pierson
7 Amsterdam Museum
9  Amsterdams 

Marionetten Theater
Eric Borrias

11  Amsterdamse School 
Museum Het Schip

13 Bijlmer Parktheater
Jeugdtheaterschool 
Zuidoost

15   CBK Zuidoost
17 de Appel 

 Broedplaats LELY

19 De Balie
21 De Blauwdruk

Stichting NDSM-Herleeft

23 De Hallen Amsterdam
25 De Kleine Komedie

Hakim

27 De Nieuwe Kerk
29 DeLaMar Theater West

Amsterdam Urban Dance Company

31 DGAI Music School
 Heesterveld 

33 Embassy of the Free Mind
Huis met de Hoofden

35 Eye Filmmuseum
37 Fashion for Good Museum
39 Foam
41 Framer Framed
43 Hermitage Amsterdam
45 Het Scheepvaartmuseum
47 Imagine IC 
49 ITA 

De Amsterdamse Jeugdtheaterschool

51 Joods Museum junior
53 Jungle Amsterdam

Eric Borrias | Open BAC

55 Likeminds 
Amsterdam Urban Dance 
Company

57 Luther Museum
59 Melkweg Max

Ella John

61 Melkweg OZ
The Dreadful

63 Museum Ons’ Lieve Heer Op Solder
65 Museum Tot Zover
67 Museum Van Loon
69 Muziekschool Amsterdam Centrum/Oost
71 Muziekschool Amsterdam Noord

Orchestra Zoubair

73 Nederlandse Filmacademie
75 Nieuw Dakota
77 Noordje
79 OBA Javaplein
81 Oosterkerk

Wijnand Stomp 

83 oude kerk
85 Paradiso

Mood Bored

87 Pianola Museum 
89 Rialto De Pijp

IDFA & Cinekid

91 Rijksmuseum Amsterdam
93 Solid Ground Movement

 Tolhuistuin 

95 Stadsarchief Amsterdam
97 Stedelijk Museum Amsterdam
99 ‘t Zonnehuis

Wijnand Stomp 

101 The Black Archives 
103 Tropenmuseum 
105 Van Eesteren Museum Amsterdam 
107 Van Gogh Museum

Inhouds 
opgave



RED JE REET, 
RED DE PLANEET!
Workshop bij de tentoonstelling 

‘Open Kaart’, van Atlas tot Streetmap

Kom mee op expeditie in de tentoonstelling ‘Open Kaart’.
Bewonder de vele bijzondere kaarten en kom meer te weten over 
de spannende verhalen achter de kaarten. Wist je dat 
Amsterdam in de zeventiende eeuw de grootste kaartenindustrie 
van de wereld had?
Na de expeditie discussiëren jullie na over thema’s uit de 
tentoonstelling zoals slavernij, oorlog en klimaatverandering. Hoe 
gaat het nu met onze planeet en wat hebben onze voorouders 
goed gedaan en wat helemaal niet?
Nu worden jullie de baas over de wereld en gaan het anders doen!
Samen met theatermaker en acteur Reno van Rijsewijk schrijven 
jullie de ‘Red de Wereld Rap’ en voeren deze op echte rapmuziek 
voor elkaar uit.
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Aan de Oude Turfmarkt in de 
oude binnenstad staat het 

Allard Pierson; de Collecties van 
de Universiteit van Amsterdam. 
Dit voormalige hoofdgebouw van 
De Nederlandsche Bank heeft zijn 

naam te danken aan de allereerste 
hoogleraar archeologie aan de UvA, 
Allard Pierson (1831-1896). Je vindt 
hier heel bijzondere collecties, zoals 

echte (dieren)mummies uit het land van 
de farao’s en beelden en voorwerpen 
uit de Griekse en Romeinse Oudheid. 
En je kunt er ontdekken hoe creatief de 

stad Amsterdam al eeuwenlang is. Er is 
bijvoorbeeld een prachtige verzameling 
Nederlandse striptekeningen te zien, maar 
ook land- en zeekaarten uit de 17e eeuw. In 

het Allard Pierson ontdek je hoe mensen de 
afgelopen tienduizend jaar leefden, hoe ze hun 
bestaan vierden en hoe ze afscheid namen. Kom 
en maak een reuzensprong terug in de tijd. 

Oude Turfmarkt 129 
tram 4-14 (halte Spui)  
tram 24 (halte Rokin) 

metro 52 (halte Rokin) 

Tijdens Kunstschool-
dag[en] op expeditie in 
de tentoonstelling Open 
Kaart, van Atlas tot Streetmap. 
Vergaap je aan de vele bijzondere 
landkaarten en kom meer te weten 
over de spannende verhalen die erachter 
schuilen. Wist je trouwens dat Amsterdam 
in de 17e eeuw het centrum van de cartografie 
was? De thema’s die in de tentoonstelling aan de 
orde komen, zoals slavernij, oorlog en klimaatveran-
dering, nodigen uit tot discussie. Daarom ga je hierover 
na de expeditie samen met de andere kinderen in 
gesprek. Je hebt vast een mening over hoe het nu gaat 
met onze planeet, wat onze voorouders goed hebben 
gedaan en wat helemaal niet. En hoe je het zelf zou 
doen als je de baas over de wereld zou zijn. Jij en jouw 
klasgenoten gaan het anders doen! Dat laten jullie 
horen in de Red de Wereld Rap die jullie samen met 
theatermaker en acteur Reno van Rijsewijk gaan 
schrijven. Daar hoort natuurlijk een optreden bij, op 
echte rapmuziek! 

www.allardpierson.nl

RED JE REED, RED DE PLANEET!

Allard 
Pierson

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
10+12+14 uur

RED JE REET, 
RED DE PLANEET!
Workshop bij de tentoonstelling 

‘Open Kaart’, van Atlas tot Streetmap

Kom mee op expeditie in de tentoonstelling ‘Open Kaart’.
Bewonder de vele bijzondere kaarten en kom meer te weten over 
de spannende verhalen achter de kaarten. Wist je dat 
Amsterdam in de zeventiende eeuw de grootste kaartenindustrie 
van de wereld had?
Na de expeditie discussiëren jullie na over thema’s uit de 
tentoonstelling zoals slavernij, oorlog en klimaatverandering. Hoe 
gaat het nu met onze planeet en wat hebben onze voorouders 
goed gedaan en wat helemaal niet?
Nu worden jullie de baas over de wereld en gaan het anders doen!
Samen met theatermaker en acteur Reno van Rijsewijk schrijven 
jullie de ‘Red de Wereld Rap’ en voeren deze op echte rapmuziek 
voor elkaar uit.



Tijdreisgids
De Tijdreisgids neemt je aan de hand van 
verschillende schilderijen en voorwerpen uit de 
tentoonstelling Panorama Amsterdam mee door 
de tijd. Wat zie je nu en wat zag men vroeger? 
Maar wat zie je bijvoorbeeld ook niet en waarom 
is dat? De gids is gratis op te halen bij de kassa.
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Het Amsterdam Museum dat 
sinds 1926 bestaat, verblijft 

tijdelijk aan de Amstel, vlak bij 
de Magere Brug. De eigen loca-
tie, Het Burgerweeshuis bij de Kal-
verstraat wordt namelijk tot 2025 

helemaal gerenoveerd. Voorlopig zit 
het museum daarom in een speciale 
Amsterdam Museum-vleugel in de 
Hermitage. In het pand dat in de 17e 

eeuw is gebouwd om ‘oude besjes’ te 
huisvesten. Vanaf de 19e eeuw mochten 
er ook oude mannen wonen. Tot 2009 
bleef het een bejaardentehuis, Amstelhof, 

maar daarna maakten de oudjes plaats voor 
de wereldberoemde kunst van de Hermitage 
Amsterdam. En daar vind je nu, in de speciale 
Amsterdam Museum-vleugel, de permanente 

tentoonstelling Panorama Amsterdam: een 
levende geschiedenis van de stad.

Amstel 51
tram 14 (halte Waterlooplein)  

metro 51-53-54
(halte Waterloopleinuitgang Hortusplantsoen)

Let op tijdelijk in de Hermitage Amsterdam

Wat hebben een leeuw, 
het hoofdoekje van de 
Dirk en graffiti met elkaar 
gemeen? In de Wereldburger-
tour kom je van alles te weten over 
de kleurrijke geschiedenis van de stad 
Amsterdam. Over het Amsterdam van 
vroeger en het Amsterdam van nu. We leven 
in een wereldstad. En die stad zit vol met ver-
halen. Iedereen heeft haar of zijn verhaal. Ook jij. 
Tijdens Kunstschooldag[en] horen we heel graag jouw 
verhaal en hoe Amsterdams jij je voelt. We praten over 
nieuwe helden en onderzoeken wat iemand tot held 
maakt. Daar heb jij vast een mening over. Laat maar 
horen! En dan horen we ook graag jouw ervaring als 
inwoner van Amsterdam. Want van Noord tot Zuidoost 
en van Zuid tot Nieuw-West, iedereen is welkom in 
het Amsterdam Museum. Om mee te praten en na 
te denken over de Wereldstad Amsterdam én haar 
Wereldburgers. 

www.amsterdammuseum.nl

WERELDBURGERTOUR

Amsterdam 
Museum

Donderdag 23 maart 
en vrijdag 24 maart
10 uur

Tijdreisgids
De Tijdreisgids neemt je aan de hand van 
verschillende schilderijen en voorwerpen uit de 
tentoonstelling Panorama Amsterdam mee door 
de tijd. Wat zie je nu en wat zag men vroeger? 
Maar wat zie je bijvoorbeeld ook niet en waarom 
is dat? De gids is gratis op te halen bij de kassa.
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Vlak bij de Nieuwmarkt, in het his-
torische centrum van Amsterdam, 
bevindt zich een bijzonder theater. 
In een afgelegen straatje, maar in 

een opvallend, rood geverfd gebouw 
van bijna honderd jaar oud. Ooit was 
dit een smederij, nu een marionetten-

theater. Geen smid meer die de ijzers 
smeedt, maar houten marionetten die de 
show stelen. Zij treden het hele jaar op, 

voor groot en klein. In hun eigen theater, 
maar ook tijdens festivals in landen als Italië, 
Frankrijk en Duitsland. Dit jaar zijn ze tijdens 

Kunstschooldag[en] druk met het voorbereiden 
van een nieuwe productie De Vliegende Hollan-
der. In april gaat die in première. Daarom geen 

voorstelling door marionetten, maar een verhaal 
door verhalenverteller Eric Borrias. 

Verhalenverteller 
Eric Borrias, een van 
de grootste vertellers 
van ons land, vertelt al meer 
dan vijfentwintig jaar verhalen. 
Aan kleine én aan grote mensen, 
in Nederland en daarbuiten. Kortom 
aan iedereen die van verhalen houdt. Hij 
beschouwt verhalen vertellen als ‘beeldhouwen 
in de fantasie’. De waardering voor zijn optredens 
is zo groot dat hij in 2016 unaniem werd gekozen tot 
Vertelambassadeur voor Nederland en Vlaanderen. En 
dit jaar heeft hij opnieuw de rechten gekregen om het 
verhaal van de kinderboekenschrijver Jan Terlouw, 
Koning van Katoren, te vertellen. Over het ooit zo 
vrolijke land Katoren dat sinds het overlijden van de 
koning lijdt onder het zure gezag van chagrijnige 
ministers.

www.marionettentheater.nl
www.verhalenverteller.nl

Eric Borrias  

KONING VAN KATOREN

Amsterdams 
Marionetten 

Theater
Eric Borrias

Vrijdag 24 maart
10+12+14 uur

Nieuwe Jonkerstraat 8 
Lopen vanaf Centraal Station

bus 22 (halte Prins Hendrikkade)  
metro 51-52-53-54

(halte Nieuwmarkt uitgang Koningsstraat)



kijk op hetschip.nl/educatie

leer alles over

kunst, architectuur,
ambacht en wonen
                                              workshops, rondleidingen  
en speurtochten
tijdens de leukste
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In de Spaarndammerbuurt staat 
Het Schip, een van de mooiste 
bouwwerken van Nederland. Het 
gelijknamige Museum Het Schip is 

erin gevestigd. Kom je aanlopen, let 
dan vooral op de buitenmuren. Die 
zijn versierd met in allerlei patronen 

gemetselde bakstenen en dakpan-
nen. Overal vind je vreemde vormen, 
opvallende ramen en deuren, interessante 

hoekjes en bijzondere beeldhouwwerken. 
Er valt van alles te ontdekken. Eigenlijk is 
het één groot kunstwerk, een ‘paleis’ voor de 

arbeider, dat architect Michel de Klerk begin 
vorige eeuw heeft ontworpen. In de stijl van 
de Amsterdamse School. Dat is een stroming 

binnen de architectuur die ontstond aan het 
begin van de 20e eeuw. Als reactie op de strenge 
stijl waarin bijvoorbeeld de Beurs van Berlage is 

gebouwd. Je weet wel, dat kolossale gebouw op het 
Damrak. In het museum is van alles te ontdekken 
over deze kunst- en architectuurstroming, maar ook 

over het leven van de mensen die ooit in het gebouw 
hebben gewoond. 

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

www.hetschip.nl

AMSTERDAMSE SCHOOL VAN BINNEN EN VAN BUITEN

Amsterdamse 
School Museum 

Het Schip
Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
10+12+14 uur

Oostzaanstraat 45
bus 18-21 (halte Haarlemmerplein)

bus 22-48 (halte 
Spaarndammerstraat)

kijk op hetschip.nl/educatie

leer alles over

kunst, architectuur,
ambacht en wonen
                                              workshops, rondleidingen  
en speurtochten
tijdens de leukste
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Het Bijlmer Parktheater, 
gebouwd tussen 2005 en 2009, 
is een bijzonder gebouw. Het 
maakt niet uit op welk moment 
van de dag je het ziet, het valt altijd 

op. Dat komt door de architect, Paul 
de Ruiter. Die heeft het zo ontworpen 
dat het altijd in het oog springt. Over-
dag door zijn ovale vorm met ronde 

overhangende gevel. ‘s Avonds door de 
gekleurde verlichting die altijd anders 
is, want voor iedere gelegenheid wordt 

een andere kleurcombinatie gebruikt. Het 
theater dat tussen het Anton de Komplein 
en het Nelson Mandelapark ligt, heeft meer 
dan een bewoner: de organisatie van het 

Bijlmer Parktheater, We are On the Move, 
Untold, Young Reporters en Jeugdtheaterschool 
Zuidoost. Die laatste geeft tijdens Kunstschool-
dag[en] een voorstelling.

Wist je dat hoe vaker je 
acteert, hoe meer je durft 
en hoe beter je wordt? Net 
als de leerlingen van JTSZO. 
Ze volgen acteerlessen aan de 
Jeugdtheaterschool Zuidoost en 
staan dan al snel op de planken om te 
spelen voor groot publiek. In het Bijlmer 
Parktheater bijvoorbeeld. Sommige JTS-
ZO-acteurs zijn zo goed, die treden zelfs op in het 
buitenland. Al die JTSZO-spelers zijn ook mede-re-
gisseur. Hoe dat zit? Tijdens Kunstschooldag[en] 
ontdek je het geheim. Eerst zie je de voorstelling en 
daarna mag je alles vragen aan de spelers én de 
regisseur. Want zij blijven speciaal voor jou en je 
klasgenoten om al jullie vragen te beantwoorden!

 
KOSTVERLORENSTRAAT
Wat als je de controle kwijtraakt? Wat als je in 
conflict bent met jezelf? Wat als je het gewoon 
allemaal niet meer weet en de weg kwijtraakt? 
Waar kom je dan terecht en kan je dan nog wel 
terug? 

www.bijlmerparktheater.nl
www.jtszo.nl

Jeugdtheaterschool Zuidoost

 
ACTEREN KUN JE LEREN!

Bijlmer 
Parktheater

Donderdag 23 maart
10+12+14 uur 

 Anton de Komplein 240
bus 41-47-66 (halte Anton de 

Komplein)
metro 50-54 (halte Bijlmer Arena)
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Vlak bij de Amsterdam ArenA 
en winkelcentrum Amster-
damse Poort ligt CBK Zuidoost. 
Al meer dan dertig jaar is dit 
dé plek voor actuele beeldende 

kunst vanuit een interculturele, 
inclusieve invalshoek. Hedendaagse 
kunstenaars uit alle windhoeken 
worden uitgenodigd om er hun werk te 

exposeren. In dit kunstencentrum vind 
je dan ook moderne beeldende kunst die 
gemaakt is door kunstenaars met allerlei 

culturele achtergronden. Die kunst kan en 
mag je bewonderen zo vaak je maar wilt. 
Misschien zie je tijdens Kunstschooldag[en] 
wel een kunstwerk dat je zo mooi vindt, dat je 

het iedere dag zou willen zien. Maar ja, iedere 
dag naar CBK Zuidoost reizen, dat gaat vast 
niet lukken. Gelukkig, daar is iets op bedacht: 
de kunstwerken zijn te leen, net als bibliotheek-

boeken! 

Tijdens Kunstschool-
dag[en] ga je op stap! Om 
ondergedompeld te worden 
in heel veel kunst op straat in 
Amsterdam Zuidoost. Om samen 
met jouw klasgenoten, een gids die 
heel veel weet en een lijstje met leuke 
opdrachten al die verschillende kunstwerken 
in en om het winkelcentrum Amsterdamse Poort 
te ontdekken. Zoals het beeld van verzetsheld Anton 
de Kom en het Nelson Mandela Gedenkteken. Je zult 
merken dat ieder kunstwerk iets anders bij je oproept. 
Die gevoelens en gedachten ga je delen met jouw klas-
genoten, in woord, gebaar en lichaam! Onthoud alvast 
een paar namen, Jikke van Loon bijvoorbeeld, die 
het standbeeld van Anton de Kom heeft gemaakt, 
Jeroen Henneman van de Kus en Rona Batho 
(Mohau Modisakeng) van het gedenkteken van Nel-
son Mandela. Je gaat over hen en hun kunstwerken 
nog veel meer horen tijdens Kunstschooldag[en].

Let op, de ‘Kunst op straat’-tour begint en eindigt 
op dezelfde plek: bij CBK Zuidoost.

www.cbkzuidoost.nl

‘KUNST OP STRAAT’ IN AMSTERDAM ZUIDOOST

Centrum 
Beeldende Kunst 

Zuidoost

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
10+12 uur

Anton de Komplein 120
bus 41 (halte stadsdeelkantoor/Anton 

de Komplein), bus 44-66 Dolingadreef/
Bijlmerdreef

metro 50-54 (halte Bijlmer ArenA
10 minuten lopen via winkelcentrum Amsterdamse Poort)
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De Appel bewoont samen met heel 
veel andere kunstenaars Broedplaats 
LELY, het grote grijze gebouw naast 
station Lelylaan. Een broedplaats is 

een woon-/werkgemeenschap voor 
creatieve mensen. Door zo dicht bij elkaar 
te wonen en te werken kunnen ze elkaar 

inspireren. Zo ontstaan de mooiste ideeën 
en prachtigste kunstwerken. Nog niet zo heel 
lang geleden gingen leerlingen van het Calvijn 

College hier naar school. Het oude, in 1969 
gebouwde schoolgebouw, is ontworpen door Ben 
Ingwersen, een Nederlandse architect die in de 

naoorlogse periode naam maakte. Geïnspireerd door 
de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier maakte hij 
bouwwerken die architectonisch heel evenwichtig en 

van verre herkenbaar zijn: de scholen hebben altijd een 
hoofdgebouw, praktijkzalen en een gymzaal; het gebruikte 
materiaal bestaat uit betonnen gevels, platte daken en grote 

vensters; en de gymzalen zijn altijd opgetrokken uit beton. Kijk 
maar eens goed als je komt aanlopen. Nu je weet waar je op 
moet letten, herken je meteen welk gebouw Broedplaats LELY is. 

En loop je toevallig een keer langs het Cygnus Gymnasium aan de 
Wibautstraat, kijk dan ook goed. Want ook dat gebouw is ontworpen 
door Ben Ingwersen.

Kunstenaars 
reageren via hun 
kunst op dat wat er in 
de samenleving gebeurt. 
Ze proberen met hun werk 
iets te vertellen. Zo was dat 
eeuwen geleden en zo is dat nog 
steeds. Ze stellen vragen, zoeken 
antwoorden, verwerken hun zoektocht 
in een kunstvorm die bij hen past. De 
Appel in Nieuw-West biedt kunstenaars 
van nu tijd en ruimte om belangrijke vragen 
te stellen en antwoorden te zoeken; Om de 
uitdagingen van deze tijd aan te gaan en hun 
verhaal op hun eigen creatieve manier te 
vertellen. Die kans biedt de kunstinstelling 
ook aan haar bezoekers, aan jou. Tijdens 
Kunstschooldag[en] ga je met kunstenaars 
van vandaag aan de slag. Ze laten je in 
een creatieve workshop kennis maken met 
verschillende kunstvormen, zodat jij jouw 
verhaal op jouw eigen creatieve wijze 
kan vertellen.

www.deappel.nl

ZOVEEL KUNSTVORMEN...

 
...ZOVEEL VERHALEN

de Appel 
 Broedplaats LELY

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart 
10+12+14 uur

Schipluidenlaan 12 D4
tram 1-17 (halte Lelylaan)bus 

18 (halte Justus Lipsiusstraat)
metro 51-53-54 (halte 

Lelylaan)



www.debalie.nl

Kleine-Gartmanplantsoen 10, Leidseplein, Amsterdam
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De Balie is een bekend cultureel 
centrum aan het Leidseplein. 
Er zijn vaak bijeenkomsten. Dan 

wordt er gediscussieerd over kunst, 
politiek, cultuur en de samenleving. 
Maar heb je zin om een film te zien 
of wil je er gewoon wat drinken en 
eten met je vrienden, dan kan dat ook. 

In de filmzaal en het café. Ooit zat in 
ditzelfde gebouw het Amsterdamse kan-
tongerecht. Toen het gerecht verhuisde, in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw, wilde 
men het pand met de grond gelijk maken. 

Om er een hotel met acht verdiepingen neer 
te zetten. Maar daar was niet iedereen het mee 
eens… De gemeente luisterde naar het protest 
en ging op zoek naar een nieuwe bestemming. 

Die werd gevonden in het debatcentrum De Balie. 
Enkele jaren later, in 1981, werd het pand ver-
bouwd tot een theatercomplex, voor kunstprojecten 
en spraakmakende debatten. En dat is wat jij tijdens 
Kunstschooldag[en] gaat doen, debatteren over de 

podcast die je krijgt te horen.

Kleine-Gartmanplantsoen 10
tram 1-2-5-7-11-12-19  

(halte Leidseplein)

Welkom in de wondere 
wereld van de Spooky 
Wooky podcast waar 
Fraulein Angst en Horror Harry 
van bang zijn een kunst maken! 
Al sinds het vuur bestaat hebben 
mensen van over de hele wereld para-
normale waarnemingen. Kinderen nog meer 
dan volwassenen. Dat komt omdat zij met hun 
pure zieltjes de perfecte ontvangers voor stemmen 
uit het hiernamaals zijn. Maar laten de meeste grote 
mensen nou bang zijn dat kinderen een thema als 
de dood niet aankunnen. Onzin natuurlijk!! Daarom 
komen er hier onbevreesde geestenjagers samen om 
te onderzoeken wat de werkelijkheid van de fantasie 
scheidt. In deze griezelig grappige podcast vertel-
len kinderen hun waargebeurde griezelverhalen. 
Gesterkt door een griezelexpert en begeleid door 
griezelpodcastmaker Zoeteke Lugthart gaan ze op 
onderzoek uit en worden ze hun angst de baas! 
Samen met jouw klasgenoten ga je luisteren naar 
deze podcast. Je zult merken dat je na afloop 
echt wel weet wat jij vindt van horror, het 
hiernamaals en alles wat daarbij hoort.

www.debalie.nl

De Balie

Vrijdag 24 maart
12+14 uur

SPOOKY WOOKY PODCAST 
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De Blauwdruk is een loods die 
in 2014 is geplaatst op de plek 
waar jaren geleden de grootste 

werf van Nederland floreerde. Ze 
is het informatie- en documenta-
tiecentrum van de NDSM, een plek 
waar je van alles kunt achterhalen 
over de geschiedenis van de werf en 

het terrein. Je kunt het je misschien niet 
voorstellen, maar op deze werf zijn in de 
jaren zestig en zeventig in totaal zestien 
grote olietankers gebouwd. Ze waren wel 
330 meter lang (de Eiffeltoren is 317 meter 

hoog…) en bijna 48 meter breed (de Munt-
toren is 41 meter hoog…). Hoe ze dat voor 
elkaar kregen? Dat weten ze je in De Blauwdruk 
haarfijn uit te leggen. 

Neveritaweg 61A
bus 35-36 (halte Ataturk)

pont F4 IJveer NDSM
pont F7 Pontsteiger

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

www.stichting-ndsm-herleeft.nl

Stichting  
NDSM-Herleeft

De Blauwdruk 

Donderdag 23 maart
10+12+14 uur

VAN SCHEEPSBOUW TOT CULTURELE HOTSPOT



MINITOUR DE HALLEN AMSTERDAM

 
Van oude tramremise naar culturele ontmoetingsplek in

Amsterdam West - ontdek De Hallen Amsterdam!
 

Als onderdeel van de Kunstschooldagen 2023 vertellen
directeur Johan Valster en Communicatie & PR medewerker

Rosanne Luyckx het verhaal van De Hallen Amsterdam.

Vrijdag 24 maart  - start: 10:00 | 12:00 uur 

www.dehallen-amsterdam.nl
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MINITOUR DOOR DE HALLEN

Midden in de 19e-eeuwse 
stadswijk Amsterdam-West 
vind je De Hallen Amsterdam. 

Ooit werden in dit rijksmonu-
ment, gebouwd tussen 1902-
1928, de eerste elektrische trams 
van Amsterdam geparkeerd en heel 
secuur onderhouden. Maar de trams 

gingen naar een andere plek in de 
stad en de tramremise kwam leeg te 
staan. Gelukkig werd het gebouw niet 
gesloopt. Iedereen mocht meedenken 
over een nieuwe bestemming. Er werd 

gekozen voor een culturele ontmoe-
tingsplek met aandacht voor interactie 
en duurzame ontwikkeling. Er kwamen 
bioscoopzalen, een hotel, restaurants, een 

bibliotheek, werkplaatsen, winkeltjes en heel 
veel kleine eettentjes. Die vind je allemaal in de 
grote centrale ruimte, net een overdekte markt! 

Hannie Dankbaarpassage 10 / Tollenstraat
tram 3 (halte Kinkerstraat)

tram 3-7-17 (halte Ten Katestraat)

Let op: vanwege werkzaamheden in de 
Kinkerstraat rijden tram 7 en 17 een aangepaste 

route. Check 9292 voor de meest actuele 
informatie.

Van oude tramremise 
naar culturele ontmoe-
tingsplek. Directeur van De 
Hallen Amsterdam, Johan Valster 
en zijn collega Communicatie & PR 
Rosanne Luyckx weten als geen ander 
alles over de geschiedenis van dit gebouw. 
Samen met hen en ga je tijdens Kunstschool-
dag[en] op minitour. Ze laten je zien wat zo 
bijzonder is aan dit monumentale complex en welke 
historische details bewaard zijn gebleven. Ze vertellen 
je over de functie die het gebouw vroeger had, over de 
jaren dat het bouwwerk leeg stond, over de verbou-
wing en over de prachtige plek die het nu geworden 
is. Mensen vanuit de hele wereld weten de weg naar 
De Hallen Amsterdam inmiddels te vinden. Om een 
film te pikken, een hapje te eten, te overnachten 
of om gewoon alleen maar van de architectuur te 
genieten. Jij na Kunstschooldag[en] ook! 

www.dehallen-amsterdam.nl

De Hallen 
Amsterdam

Vrijdag 24 maart 
10+12 uur
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STAND-UP COMEDY MET HAKIM

Al ruim twee eeuwen staat 
dit pittoreske theater aan de 

Amstel. Het is het oudste  theater 
van Amsterdam. Al heeft het ook 
andere functies gehad. Halverwege 

de 19e eeuw werd het als kerk 
gebruikt. Later gaf de Vrije Universiteit 

er colleges. En in de oorlogsjaren was 
het een fietsenstalling. Pas in 1947, 
na de Tweede Wereldoorlog, kreeg De 

Kleine Komedie haar huidige naam. In 
de beginjaren werd het theater Théâtre 
Français sur l’Erwtemarkt genoemd. Koning 

Willem I en zelfs Napoleon bezochten er in 
die tijd regelmatig voorstellingen. Nu worden 
er het hele jaar door concerten gegeven en zijn 

er voorstellingen van theatermakers, cabaretiers 
en komedianten als Hakim.

Amstel 56-58
tram 4-14 (halte Rembrandtplein)

tram 24 (halte Muntplein)
metro 51-53-54 (halte 

Waterlooplein)
metro 52 (halte Rokin)

Hakim, je kent hem wel, van Sesam-
straat! Hij doet bijna ieder jaar mee 
met Kunstschooldag[en]. Meestal als 
stand-up comedian. Dat is iemand die grap-
pige verhalen vertelt over het nieuws van de dag 
of over dingen die hij meemaakt. En terwijl hij al 
die verhalen vertelt, houdt hij zijn publiek scherp in 
de gaten. Hij heeft direct door als er iets gebeurt in 
de zaal. En vooral als iemand zijn of haar mening 
geeft. Want daar houdt hij van, daar reageert hij 
direct op. Hakim bedenkt ter plekke wat hij gaat 
zeggen. Dus het is altijd spannend wat er gaat 
gebeuren. Bereid je maar op alles voor! En niet 
alleen jij, ook jouw juf of meester…

www.dekleinekomedie.nl
www.hakim.nl

De Kleine 
Komedie

Hakim

vrijdag 24 maart 
10+12+14 uur



een koningin  
en haar  
idealen

De Nieuwe Kerk 
Amsterdam

15 okt 2022 t/m  
9 apr 2023

De 
eeuw 
van

Juliana
Founder Partner Mede mogelijk gemaakt  

dankzij bijdragen van

Foto Portret van Juliana, koningin der Nederlanden, Franz Ziegler, 1937
Ontwerp Studio Berry Slok
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DE EEUW VAN JULIANA

De Nieuwe Kerk Amsterdam is 
ruim zeshonderd jaar oud, al ziet 

de kerk er niet meer uit zoals in 
de beginjaren. Door verschillende 
branden is het oorspronkelijke 

gebouw uit de vroege vijftiende eeuw 
behoorlijk veranderd. Telkens, ook 

eeuwen later, werd de kerk hersteld, 
zelfs in de stijl die inmiddels ouderwets 
was, maar rond 1400 modern, de 

gotische stijl. Die herken je aan de spits-
vormige ramen en deuren. Het orgel stamt 
uit 1655. Die is ontworpen door Jacob van 

Campen, de architect van onder andere het 
Koninklijk Paleis op de Dam, het gebouw 
naast De Nieuwe Kerk. De kerk heeft een 

sterke band met het koninklijk huis. Koning Wil-
lem-Alexander werd er net als zijn voorgangers 

officieel gekroond. In 2002 traden hij en Koningin 
Maxima er in het huwelijk. En nu is er dan de grote 
tentoonstelling over zijn grootmoeder, Juliana.

 Dam
Lopen vanaf Centraal Station

tram 2-4-11-12-13-14-17-24 halte Dam
metro 52 halte Rokin

Tijdens je bezoek aan  
De Nieuwe kerk krijg je een 
rondleiding door de kerk. Terwijl 
je door het indrukwekkende gebouw 
met de prachtige glas-in-loodramen, de 
vele praalgraven en gedenkstenen loopt, 
volg je het verhaal van de tentoonstelling, over 
Juliana en de eeuw waarin zij koningin was. De 
eeuw waarin jouw overgrootouders kinderen kregen, 
jouw opa en oma opgroeiden en jouw ouders aan 
het einde van haar koningschap geboren werden. 
Door in Juliana’s leven te duiken, ontdek je hoe het 
leven in de jaren vijftig tot tachtig van de vorige 
eeuw was. Echt wel anders dan nu!

www.nieuwekerk.nl

De 
Nieuwe 
kerk

Vrijdag 24 maart
10+12+14 uur
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Amsterdam Urban Dance Company

 
LIEF DAGBOEK

DeLaMar bestaat sinds 2021 
uit twee locaties. DeLaMar 
bij het Leidseplein was er als 
eerste. Dat opende in 2010 na 
een verbouwing van wel vijf jaar 
zijn deuren. DeLaMar West in 

Bos en Lommer volgde nog niet 
zo heel lang geleden, in 2021. Ooit 
zat Circus Elleboog in het gebouw, 
misschien ben je daar zelf als klein 
kind nog wel geweest. Toen Elleboog 
naar Zuidoost vertrok zat er korte tijd 
een fotostudio. Maar ook die verdween. 
Voor DeLaMar dé kans om daar een 

dependance te openen, DeLaMar West. 
Een theater in de Kolenkitbuurt met 
speciale aandacht voor talentontwikkeling. 
Opkomende musicalsterren krijgen hier alle 
kans om zich te ontplooien. Maar er is ook 
aandacht voor de AUDC-danstalenten die tij-
dens Kunstschooldag[en] het podium betreden. 

Laan van Spartaan 4 
tram 13 (halte Jan van Galenstraat / Jan 

Tooropstraat)
metro 50-51 (halte Jan van Galenstraat

Een meisje, Bodine, schrijft in 
haar dagboek. Over alles wat ze 
meemaakt. Het hele jaar door is er wel 
iets dat ze aan haar dagboek toevertrouwt. 
Of het nou over doordeweekse schooldagen 
gaat of gezellige feestdagen, over nare gebeurte-
nissen of vrolijk makende regenbuien, ze schrijft over 
alles. Laat je tijdens Kunstschooldag[en] meeslepen 
door het verhaal van Bodine en haar vrienden. Door 
hiphop, afro en moderne dans. Door muziek van Bruno 
Mars, Nao, KATNUF en nog veel meer!

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

www.delamar.nl
www.amsterdamurbandance.nl
www.pactamsterdam.nl

DeLaMar 
West

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart 
10+12+14 uur
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DRUMMEN OP BEATS

Vlak naast metrostation 
Bullewijk staat een opvallend 
huizenblok. Vrolijke kleuren, 
coole uitstraling, de energie 
straalt ervan af. Zo’n blok waar 
je best zou willen wonen, werken, 

spelen. Hier zit een broedplaats, een 
plek waar Amsterdamse kunstenaars, 
muzikanten, rappers, graffiti artists, 
dichters en producers wonen en 
werken. En waar culturele organisaties 
hun kantoor hebben. Samen vormen 
ze de Heesterveld Creative Commu-
nity. Reken maar dat hier de mooiste 

dromen ontstaan en uitkomen. Zoals in 
DGAI Music School, de muziekschool met 
focus op urban arts, waar je samen met 
echte professionals je muzikale talent en 
skills kunt ontwikkelen. Grote kans dat je na 
Kunstschooldag[en] de smaak te pakken hebt 
en muzieklessen wilt volgen. Dat kan bij DGAI, 
check de website!

Heesterveld 35-C
bus 41 (halte Hogevecht)

bus 49 (halte Hakfort)
metro 50-54 (halte Bullewijk)

Workshoplocatie: Heesterveld 35-A

Tijdens Kunstschooldag[en] 
krijg je een drumworkshop. Top-
docenten uit de muziekscene laten 
je kennis maken met Afro en popritmes. 
Terwijl je lekker bezig bent met de drum-
technieken, leer je sneller drummen dan je 
ooit had durven dromen! Ondertussen wordt jouw 
unieke sessie vastgelegd op video. Die krijgt jouw juf 
of meester toegestuurd, zodat je op school en thuis kan 
laten zien wat je in zo’n korte tijd hebt geleerd! 

Tijdens de workshop zang word je gecoacht bij het 
instuderen van een aantal popsongs. Niet om in 
je eentje te zingen, maar samen, in een koor. Het 
blijft niet bij zingen alleen, je krijgt ook verschil-
lende zangtechnieken en moves aangeleerd. 
Maar het gaat er uiteindelijk om dat je binnen 
korte tijd een medley van verschillende popsongs 
zingt. Ondertussen wordt jouw exclusieve track 
opgenomen en toegestuurd. Zodat je thuis en 
op school lekker verder kan zingen!

www.heesterveldcc.nl
www.dgaimusicschool.nl 

DGAI Music 
School

 Heesterveld 

Vrijdag 24 maart
10+12+14 uur 
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Vrijheid betekent dat je mag denken, zeggen en doen wat je zelf wilt.  

In Nederland hebben we veel vrijheid gekent. We nodigen je uit voor een 

rondleiding in museum Embassy of the Free Mind waar we samen  

verder filosoferen over wat vrijheid voor jou betekent.

23 en 24 maart (duur activiteit max 45/50 min.)

www.embassyofthefreemind.com

FILOSOFEREN OVER VRIJHEID
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VRIJ DENKEN ALS EEN VRIJDENKER

Embassy of the Free 
Mind vind je in Het Huis 

met de Hoofden, een groot 
17e-eeuws grachtenpand 
aan de Keizersgracht. Het is in 

1622 gebouwd voor Nicolaas 
Sohier, een rijke kousenhandelaar 
en groot liefhebber van kunst. De 

gevel van het pand, de buitenkant, 
is flink versierd. Dat is een typisch 
voorbeeld van renaissancekunst. 

De architect is hoogstwaarschijn-
lijk Hendrick de Keyser, ontwerper 
van gebouwen die je vast wel kent. 

Bijvoorbeeld de Montelbaanstoren schuin 
tegenover NEMO, de Munttoren vlak bij 
Pathé Tuschinski en de Westerkerk met de 

grote blauwe kroon op de torenspits. Voordat 
je het Huis van de Hoofden binnenloopt, moet 
je echt even naar boven kijken. Dan begrijp je 

waarom het huis zo is genoemd. 

Keizersgracht 123
tram 2-4-14 (halte Dam)

tram 12 (halte Dam/Raadhuisstraat)
tram 13-17 (halte Westermarkt)

bus 18-21 (halte Marnixplein) 

Iets bijzonders leren? 
Kennis maken met de vrij-
denkerstraditie van Amsterdam? 
Dan is een rondleiding in de Embassy 
of the Free Mind, Ambassade van de 
Vrije Geest, echt iets voor jou. Met de 
betoverende collectie historische boeken waar 
Perkamentus jaloers op zou zijn als startpunt, word 
je meegenomen naar de tijd waarin je nog niet zomaar 
mocht schrijven, zeggen en denken wat je wilde. Maar toch 
waren er mensen die dat durfden! Amsterdam staat sinds 
de 17e eeuw bekend om zijn vrijheid van religie, individuele 
vrijheid en vrijheid van drukpers. Het gedachtegoed van 
grote denkers was in die tijd in Europa verboden, behalve 
in onze stad. Het was de enige Europese plaats waar 
ongewone ideeën zonder problemen gedrukt mochten 
worden. Dat leverde een bloeiende boekenindustrie op. 
Boeken waren wat de social media nu zijn, een middel 
om kennis te verspreiden en mensen te verbinden. Ont-
dek tijdens Kunstschooldag[en] wat al die bijzondere, 
ooit verboden, boeken uit Bibliotheca Philosophica 
Hermetica Collectie te vertellen hebben. Ontcijfer 
de geheime symbolen die aan de muur hangen. En 
filosofeer met vrijdenkers over wat vrijheid en vrij 
denken is.

www.embassyofthefreemind.com

Embassy  
of the  

Free Mind
Huis met de Hoofden

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
12+14 uur



Eye Filmmuseum

 Ontdek film 
samen met Eye
Van gratis online filmlessen, 
tot unieke programma’s in het museum.
eyefilm.nl/primair-onderwijs



35Kunstschooldag[en]®

FILMTASTISCH!

Tien jaar geleden verhuisde 
Het Filmmuseum vanuit het 
Vondelpark naar het futuristi-

sche gebouw aan de noordelijke 
IJ-oever. Sindsdien heet het 
Eye Filmmuseum. Het gebouw 
is ontworpen door de Oosten-
rijkse Delugan Meissl Associated 

Architects. De vorm is echt heel 
bijzonder. Iedereen ziet er wat anders 
in, een kikker, een walvis, een oog… 
Waar lijkt het volgens jou op? Kijk tijdens 
Kunstschooldag[en] zelf maar eens goed. 

In Eye vind je echt alles over film. Van een 
superuitgebreid filmarchief met bekende 
en onbekende filmklassiekers tot speciale 
tentoonstellingen en bioscoopzalen waar 

je filmkunst en de nieuwste films kunt zien. 
Zou je in de klas meer met film willen doen? 
Regel dan dat de juf of meester zich abonneert 
op de educatie nieuwsbrief via www.eyefilm.nl/
educatie/nieuwsbrief. Wedden dat je dan binnen 

de kortste keren nog meer ontdekt over films en het 
maakproces!

IJpromenade 1 
bus 38 (halte 

Buiksloterwegveer)
pont F3 Buiksloterweg

Rolschaatsende walvissen 
op Mars… in film kan alles wat 
in het echte leven niet kan. En ook 
al wéét je dat het allemaal niet echt is, 
toch griezel, huil of lach je mee. Dat is de 
kracht van film. 

Tijdens Kunstschooldag[en] krijg je in Eye Filmmuseum 
een aantal bijzondere, korte films te zien. In één film 
is het hoofdpersonage onzichtbaar, maar toch weet 
je als kijker precies hoe de hoofdpersoon zich voelt. 
Een andere film bestaat uit alleen maar bolletjes, en 
tóch is het verhaal goed te begrijpen. Hoe dat kan? 
Dat ga je samen met de museumdocent ontdekken. 
Een prachtkans om het effect van muziek, licht en 
special effects te ervaren en de taal van film te 
leren spreken. Nieuwsgierig? Ontdek het in Eye!

www.eyefilm.nl/primair-onderwijs

Eye 
Filmmuseum

Donderdag 23 maart
10+12+14 uur
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van ontstaan tot oppimpen

 
DE ONEINDIGE REIS VAN EEN T-SHIRT

Nu zit er het Fashion for Good 
Museum, maar de eerste 
bewoner van dit gebouw aan 

het Rokin was de herensociëteit 
Het Leesmuseum. In dit museum, 
opgericht in 1800, draaide alles 
om het stimuleren van lezen: van 
binnen- en buitenlandse kranten, 

van tijdschriften en boeken. Ruim 
een eeuw later, in 1932, verhuisde 
het museum naar een groter pand en 
maakte plaats voor het veilinghuis Mak 
van Waay, het latere Sotheby’s. Vanaf 

dat moment draaide alles om beeldende 
kunst. Maar ook het veilinghuis vertrok naar 
een groter onderkomen. En nu, nu draait 
alles om mode, sinds Fashion for Good in 

2018 zijn deuren opende. In dit interactieve 
museum voor mode, duurzaamheid en ver-
nieuwing ontdek je de verhalen achter de kleren 
die je draagt en hoe je met slimme keuzes een 
positieve invloed kan hebben op de mode-indus-

trie. Want dat die industrie kan én moet veranderen, 
daarvan is Fashion for Good overtuigd. Dat zal je 
tijdens Kunstschooldag[en] wel ontdekken. 

Rokin 102
tram 2-11-12 (halte Spui)
tram 4-14-24 (halte Van 

Rokin)
 metro 52 (halte Rokin)

Wat draag je? Hoe ga je met je 
kleding om? Wat doe je ermee als 
je er niet meer in past? Het Fashion 
for Good Museum neemt je mee op de 
reis die een katoenen T-shirt aflegt voordat 
het bij jou in de kast ligt. Zo leer je van alles 
over de kleding die je draagt: waar die vandaan 
komt, wie de makers zijn, welke materialen zijn 
gebruikt en nog veel meer. Door je eigen kleding te 
onderzoeken vind je al heel veel informatie. Ook ga 
je ontdekken wat de beste manier is om jouw kleren 
te verzorgen en wat je met oude kledingstukken 
kunt doen. Een T-shirt bijvoorbeeld. Weggooien? 
Niet tijdens Kunstschooldag[en] in het Fashion 
for Good Museum!

www.fashionforgood.com/museum

Fashion 
for Good 
Museum

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart 
12+14 uur
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Kom met je klas naar naar het museum 
en ontdek samen de kracht van fotografie!

Foam komt ook naar school toe met 
camera’s, inspiratiebeelden en fotogra-
fieopdrachten.

https://www.foam.org/nl/museum/schoolprogram-
mas/primair-onderwijs
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KIJKEN MET DE OGEN VAN EEN FOTOGRAAF Fotografiemuseum Foam 
Amsterdam bestaat sinds 2001. 
Het is gehuisvest in maar liefst 

drie oude grachtenpanden aan 
de Keizersgracht. Ooit bevond zich 
daar Museum Fodor, vernoemd naar 
de 19e-eeuwse verzamelaar van 
moderne kunst, Carel Joseph Fodor. 

Hij had de panden gekocht om zijn vele 
schilderijen en tekeningen onder te bren-
gen. Omdat hij het belangrijk vond dat 
zijn verzameling na zijn dood door iedereen 
bekeken kon worden, schonk hij alles aan 
de stad Amsterdam. Op voorwaarde dat er 

een museum voor zijn enorme collectie zou 
komen. In 1863, drie jaar na zijn dood, opende 
Museum Fodor zijn deuren. Tot 1992, toen de 
collectie werd opgesplitst, bevond het museum 
zich in het pakhuis aan de Keizersgracht. 

Architect Cornelis Outshoorn, bekend van het 
Amstel Hotel, heeft het pand indertijd tot museum 
verbouwd. Kijk, voordat je naar binnen gaat, eens 
naar boven. Dan zie je een indrukwekkende gevel in 
neostijl, een ontwerp van zijn hand.

Keizersgracht 609
tram 2 (halte Koningsplein)
tram 7(halte Vijzelgracht) 

tram 14 (halte Rembrandtplein) 
metro 52 (halte Vijzelgracht)

In Foam hangt werk 
van jonge getalen-
teerde fotografen. Tijdens 
Kunstschooldag[en] krijg je de 
kans om hun foto’s te zien. Niet 
zomaar zien en dan weer doorlo-
pen… Nee, je wordt uitgedaagd om echt 
goed te kijken. Samen met een museum-
docent die vertelt over het werk ontdek je van 
alles in de foto en kom je tot een eigen mening 
over dat wat je ziet. Een mening die misschien wel 
totaal afwijkt van die van je klasgenoten. Mooi, 
missie geslaagd, dat is precies de bedoeling! 
Want op deze manier ontdek je met elkaar, 
door te kijken en te discussiëren, het verhaal 
van de fotograaf, het onderwerp en de bedoe-
ling van de expositie. Na Kunstschooldag[en] 
bekijk ook jij de wereld met de ogen van een 
fotograaf.

www.foam.org

Foam

Donderdag 23 maart
10+12 uur



Framer Framed is een kunstinstelling 
waar allerlei maatschappelijke onderwerpen 
de aandacht krijgen. Onderwerpen zoals 
duurzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, 
die bespreekbaar worden gemaakt door 
de werken van internationale kunstenaars. 
Voor de kinderen en jongeren organiseren
wij activiteiten waarbij je ook zelf creatief 
aan de slag gaat, bijv. met tekenen, 
schilderen, boetseren of dans.

Je kunt op twee plekken in de stad bij 
ons terecht. Het hele jaar door zijn er 
tentoonstellingen die je kan bezoeken op 
de Oranje-Vrijstaatkade in Amsterdam-
Oost waarbij aansluitend diverse ( jeugd) 
programma’s worden aangeboden.

En in onze Werkplaats Molenwijk in 
Amsterdam-Noord organiseren wij 
uiteenlopende creatieve activiteiten met 
kunstenaars, voor kinderen en jongeren. 
Houd dus de website in de gaten voor onze 
activiteiten, ook voor het programma in de 
schoolvakanties!

Wij maken ook (les) programma’s, projecten 
en workshops voor scholen (PO en VO).

MEER INFO
�.framerframed.nl

MEER INFO
�.framerframed.nl

INTERESSE? 
NEEM CONTACT OP VIA
educatie@framerframed.nl

INTERESSE? NEEM CONTACT OP VIA
educatie@framerframed.nl
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BEKIJK HET MAAR!

Framer Framed is sinds 2019 
gevestigd aan de Oranje 
Vrijstaatkade in Amsterdam-Oost, 

vlak bij winkelcentrum Oostpoort. 
De voormalige Oostergasfabriek is 
ontworpen door architect Gosschalk, 
die eerder ook de Westergasfa-
briek ontwierp. Het oorspronkelijke 

complex bestond uit zes fabrieken, twee 
gashouders en een watertoren. Tot 1962 
was een deel van de fabriek nog in gebruik 
als verdeelstation van gas. Van het originele 
gebouw is sinds de renovatie van 2009 alleen 

nog maar de gevel over. Die is goed herkenbaar 
door de gele bakstenen en opvallende vorm. De 
rest van de tentoonstellingsruimte is helemaal 
nieuw. Dat zul je tijdens Kunstschooldag[en] wel 

zien. Je weet nu precies waar je bij Framer Framed 
op moet letten. Vergeet in ieder geval niet omhoog te 
kijken, buiten én binnen. Eenmaal binnen dan eisen 
de kunstwerken al snel je aandacht op. Dankzij de vele 
exposities is er altijd wat te zien bij Framer framed. 

Oranje Vrijstaatkade 71
tram 19 (halte Oostpoort)
bus 41 (halte Oostpoort)

Bij Framer Framed 
ga je tijdens Kunst-
schooldag[en] samen 
met je groep en een 
gespreksleider kunstwerken 
bekijken, bespreken en maken! 
Niet zomaar, maar volgens een 
speciale methode die Visual Thinking 
Strategies heet. Je begint met kijken naar 
een kunstwerk. Stilstaand en in beweging. 
Daarna ga je, geïnspireerd door alles wat je hebt 
ontdekt, een eigen werk maken. Het gaat deze 
dag om wat jij ziet, waar je nieuwsgierig naar 
bent en dat ga je met de anderen delen en 
onderzoeken. Foute antwoorden bestaan niet 
en iedereen ziet wat anders. Kunstkijken is zo 
niet alleen leuk om te doen, het is ook goed 
voor je hersenen. Want uit onderzoek blijkt 
dat het de verbeeldingskracht, het waarne-
mingsvermogen, het creatieve denken en 
zelfs de taalvaardigheid verbetert. Je zult 
merken dat je met elkaar een hoop kunt 
ontdekken in een kunstwerk. Dus, wees 
welkom, kijk rond en laat horen en zien 
wat jij ziet!

www.framerframed.nl

Framer 
Framed

Donderdag 23 maart 
10+12+14 uur
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REMBRANDT & TIJDGENOTEN

Vlak bij de Magere Brug aan 
de Amstel ligt een statig pand 
dat met de erfenis van een 

rijke koopman in de 17e eeuw is 
gebouwd. Twee eeuwen lang was 
het een tehuis voor ‘oude besjes’. 
Vanaf de 19e eeuw mochten er 
ook oude mannen wonen. Tot 2009 

is het gebouw, Het Amstelhof, een 
bejaardentehuis gebleven. Maar in dat 
jaar kreeg het een andere bestemming 
en een nieuwe naam. De oudjes maak-
ten plaats voor wereldberoemde kunst. 

Amsterdam was een nieuw museum 
rijker, de Hermitage Amsterdam. Tot vorig 
jaar werkte het museum nauw samen met 
het beroemde Hermitage Museum in de 

Russische stad Sint-Petersburg. Maar sinds 
de aanval van Rusland op Oekraïne heeft 
de Hermitage Amsterdam alle banden met 
Rusland verbroken en de samenwerking met het 
staatsmuseum stopgezet.

Amstel 51 verzamelen in de foyer

tram 14 (halte Waterlooplein)
metro 51-53-54 (halte 

Waterlooplein  
uitgang Hortusplantsoen)

Wanneer krijg je nou 
de kans om kunst uit een 
privécollectie te bewonderen? 
En dan niet zomaar een collectie, 
maar een kunstverzameling uit New 
York met werken van de beroemdste 
historieschilders uit de 17e eeuw. Met 
schilderijen van Rembrandt van Rijn en zijn 
leermeester Pieter Lastman. Met werken van 
Rembrandt’s leerlingen en tijdgenoten, zoals Jan 
Lievens, Frans van Mieris en Jan Steen, namen die 
je misschien wel kent van de straatnamen in de 
buurt van Het Concertgebouw in Amsterdam-Zuid. 
Die kans krijg je tijdens Kunstschooldag[en], als je 
wordt rondgeleid over de tentoonstelling Rem-
brandt & tijdgenoten. Door een museumdocent 
die je echt alle historische ins en outs over de 
geëxposeerde portretten kan vertellen. Een 
buitenkansje dus! 

www.hermitage.nl

Hermitage 
Amsterdam

Donderdag 23 maart 
10+12+14 uur 
Vrijdag 24 maart
10+14 uur



 

water verbindt werelden 
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VOC-SCHIP AMSTERDAM

Het gebouw waarin Het 
Scheepvaartmuseum geves-
tigd is, is waarschijnlijk ook wel 

zijn grootste collectiestuk! Ruim 
driehonderdvijftig jaar geleden 
werd ’s Lands Zeemagazijn 
gebouwd. Om als opslag te dienen 
voor een grote werf waar oorlogs-

schepen werden gebouwd. In 1656 
was het klaar, midden in de Gouden 
Eeuw toen Amsterdam de grootste 
haven ter wereld was. In die tijd lag het 
terrein vol met touwen, zeilen en nog 

veel meer. Nu is dat bijna niet meer voor 
te stellen. Het is er opgeruimd en dankzij 
een gigantische renovatie is het een modern 
gebouw geworden met een indrukwekkende, 

overkapte binnenplaats. Kijk maar eens naar 
boven als je op weg bent naar het VOC-schip 
dat je tijdens Kunstschooldag[en] gaat bezoeken. 

Kattenburgerplein 1
tram 26 (halte 

Kattenburgerstraat), bus 22 (halte 
Kadijksplein)

Kom tijdens Kunst-
schooldag[en] aan 
boord van het VOC-schip 
Amsterdam. En ervaar hoe 
het was op zo’n groot vaartuig 
van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie dat in negen maanden van 
Nederland helemaal naar Azië zeilde. Neem 
een kijkje in de schippershut, de kombuis en de 
ruimtes voor de bemanning. Ontdek hoe zeelieden 
leefden en werkten in de 17e en 18e eeuw. Hoe kon 
je met zo veel mensen zo lang aan boord van zo’n 
schip samenleven? Waar ging de reis heen en hoe 
zagen de oorspronkelijke bewoners van Azië de 
VOC? Op het VOC-schip sta je letterlijk tussen 
de decorstukken van de geschiedenis. Je ruikt 
het rottende hout en de zwetende matrozen en 
als het een beetje waait voel je zelfs de deining. 
Deze replica is dertig jaar geleden gebouwd als 
symbool voor de toen zo gevierde Nederlandse 
handelsgeest. Maar ja, dat was toen… zouden 
we dat nu nog steeds doen?

www.hetscheepvaartmuseum.nl

Het 
Scheepvaart 

museum

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart 
10+12+14 uur
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Leuke vakdocenten 
Kleine groepjes
Leerzaam & superleuk
Gratis (met stadspas)  

Wijsneus ClubsWijsneus Clubs
in de Wijkin de Wijk

D E  A L L E R L E U K S T E  A C T I V I T E I T E ND E  A L L E R L E U K S T E  A C T I V I T E I T E N
N A  S C H O O LN A  S C H O O L

Doe jij ook mee met een van de wijkclubs van Wijsneus in
Amsterdam Noord? 
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ERFGOEDMAKERS 

Imagine IC deelt samen met 
OBA Bijlmerplein sinds mei 
2017 een gebouw dat ooit het 

Belastingkantoor was. Shop je 
wel eens in Amsterdamse Poort 
dan ben je er vast wel eens langs 
gelopen of binnen geweest. In 
die ruimte met die enorme glazen 

overkapping verkent en verzamelt 
Imagine IC verhalen van het dagelijkse 
hedendaagse leven. Met name van 
de samenleving die jongeren samen 
maken. Want volgens Imagine IC kennen 

jongeren de stad beter dan wie ook en zijn 
zij de bewakers van het erfgoed van hun 
eigen super-diverse tijd. De verhalen van het 
leven in de grote stad documenteert Imagine 

IC samen met de jongeren in digitale beeld- en 
geluidsproducties. En die producties worden 
dan weer geëxposeerd, online gepresenteerd en 
op scholen besproken.

Bijlmerplein 393
metro 50-54 (halte Amsterdam Bijlmer 

Arena  
5 minuten lopen via winkelcentrum 

Amsterdamse Poort) 

Imagine IC zit tegenover McDonald’s, twee deuren naast 

Xenos en direct naast Hostelle. 

Kom je vanaf de Bijlmerdreef? Ga bij Anton de Komplein 

de trappen af en loop dan rechts naar het Bijlmerplein. 

Sla rechtsaf bij de FEBO, je vindt Imagine IC aan je 

rechterhand. Of loop van de Bijlmerdreef de trappen af 

richting de Claus van Amsbergenstraat. Sla linksaf om 

onder de Bijlmerdreef door te lopen. Je vindt de Imagine 

IC aan je linkerhand.

Erfgoed maken? Hoe 
doe je dat? Tijdens 
Kunstschooldag[en] ontdek 
je het bij Imagine IC! 
In Erfgoedmakers draait alles om 
voorwerpen en emoties. Samen met 
jouw klasgenoten luister je naar per-
soonlijke verhalen van elkaar en van andere 
leeftijdgenoten uit de stad en bekijk je oude 
en nieuwe voorwerpen. Al pratende bepaal je 
samen met jouw klasgenoten wat je van ze vindt. Zijn 
de voorwerpen waardevol? Horen ze in een museum 
thuis? Vragen die allemaal te maken hebben met 
erfgoed. Waarbij iedere stem telt. Ook die van jou 
en jouw klasgenoten. Zonder dat je het in de gaten 
hebt ben jij dus ook erfgoedmaker. 

www.jck.nl/onderwijs

Imagine IC 

Donderdag 23 maart 
en vrijdag 24 maart
10+12+14 uur
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DE STERREN VAN DE HEMEL SPELEN
Midden in Amsterdam, op het 
Leidseplein, staat Interna-
tionaal Theater Amsterdam. 

Dit gebouw dat tot 2018 de 
Stadsschouwburg Amsterdam 
werd genoemd, stamt uit 1894. 
Maar de schouwburg is eigenlijk 
veel ouder. Want in 1638 werd de 

eerste geopend op de Keizersgracht. 
Honderdvijftig jaar later ging dat 
gebouw in vlammen op. Al gauw werd 
besloten om een nieuwe schouwburg 
te bouwen, en wel op het Leidseplein. 

Maar opnieuw sloeg het noodlot toe, ook 
dit theater werd door brand verwoest. Een 
stad zonder schouwburg is ondenkbaar. Dus 
lang hoefde men er niet over na te denken: 

er verscheen een nieuw theater. En dat is 
het gebouw waarvan ITA, het gezelschap dat 
tot 2018 de naam Toneelgroep Amsterdam 
droeg, de vaste bespeler is. Waar Ajax op het 
balkon zijn kampioenschap vierde. Waar Nelson 

Mandela werd verwelkomd. En waar jullie tijdens 
Kunstschooldag[en] zelf in actie komen. 

Leidseplein 26
tram 1-2-5-7-11-12-19  

(halte Leidseplein)

Even totaal iemand anders 
zijn, samen lol maken en de 
sterren van de hemel spelen. Klinkt 
goed toch? Nadat je eerst hebt rond-
gekeken in het prachtige theater krijg je 
In ITA een theaterworkshop van een docent 
van De Amsterdamse Jeugdtheaterschool. Je 
gaat ervaren hoe het is om op het podium te staan 
en luid applaus te ontvangen. En je gaat ontdekken 
of er een acteur in je schuilt die de sterren van de 
hemel wilt spelen. Ook na Kunstschooldag[en]. Kan 
hoor. Gewoon bij jou in de buurt een locatie opzoe-
ken van De Amsterdamse Jeugdtheaterschool. De 
school met vestigingen in Oost, West, Centrum 
en De Pijp die kinderen en jongeren al meer dan 
dertig jaar de lol van acteren en theater maken 
bijbrengt. De smaak te pakken? Vraag meteen 
een proefles aan!

www.ita.nl
www.ajts.nl

De Amsterdamse 
Jeugdtheater

school
ITA

Vrijdag 24 maart
10+12+14 uur



Bezoek 
met de klas

Kijk op jck.nl/onderwijs

Het Joods Cultureel Kwartier

Joods
Museum
junior
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OP BEZOEK BIJ DE FAMILIE HOLLANDER
In het hart van het Joods 
Cultureel Kwartier, de oude 
Jodenbuurt, vind je het Joods 

Museum in vier 18e-eeuwse 
synagogen (Joodse gebedshui-
zen). Maar dat was niet altijd zo. In 
1932, toen het museum openging, 
zat het nog in een torenkamer van 

het Waaggebouw op de Nieuwmarkt. 
Het werd gesloten toen de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak. Tien jaar na het 
einde van de oorlog, in 1955, keerde 
het museum terug. Eerst in de Waag en 

jaren later op de plek waar het nu is. De 
vier 18e-eeuwse synagogen waren in de 
naoorlogse jaren opgeknapt en met elkaar 
verbonden. Zo ontstond er een grote ruimte 

die heel geschikt bleek als museum. Binnen 
de muren van het huidige Joods Museum vind 
je het Joods Museum junior. Dat is de plek die jij 
tijdens de Kunstschooldag[en] gaat bezoeken.

Nieuwe Amstelstraat 1
tram 14 (halte Waterlooplein) 

metro 51-53-54 (halte Waterlooplein 
uitgang Nieuwe Amstelstraat)

Tijdens Kunstschooldag[en] wandel 
je rond in het huis van de Joodse familie 
Hollander. Je neemt een kijkje in hun keuken. 
Daar ontdek je wat koosjer eten is en bak je 
matzes. Matzes zijn platte, ongerezen broden die op 
crackers lijken. Ook ga je naar hun studeerkamer. 
Daar leer je Hebreeuws schrijven. Dat is de officiële 
taal van het Jodendom. Het leuke is dat je in het 
Joods Museum junior álles mag aanraken. Van 
typisch Joodse muziekinstrumenten en boeken 
tot keukengerei en kleding. In dit museum valt 
zoveel te ontdekken.  
Je bent van harte welkom bij de familie  
Hollander!

www.jck.nl/onderwijs

Joods Museum 
junior

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
10+12+14 uur



Koning van Katoren

Eric Borrias

Naar het boek van Jan Terlouw
www.verhalenverteller .nl
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Eric Borrias  

donderdag 23 maart 10+12+14 uur

 
KONING VAN KATOREN

In het gebouw waar vroeger 
het Muiderpoorttheater zat, 
vind je nu Jungle Amster-

dam. Zo’n twintig jaar geleden 
werd de ruimte, die grenst aan 
basisschool De Dapper, verbouwd 
tot theater. Nadat het Muiderpoort-
theater naar een andere locatie 

verhuisde, trok Jungle Amsterdam 
erin. Jungle is een centrum dat zich 
richt op duurzaamheid en cultuur voor 
alle buurtbewoners, met de nadruk 
op mensen met een smalle beurs. Er 

worden activiteiten georganiseerd die te 
maken hebben met klimaatbeheersing, 
energiebesparing, vergroening van de stad, 
duurzame en gezonde voeding. Je vindt er 

de grootste openbare buurtbieb van Amster-
dam. Iedereen mag er boeken lezen, lenen, 
houden en brengen. En er is dus het theater. 
Een prachtig podium voor de voorstelling die je 
er tijdens Kunstschooldag[en] gaat zien.

Tweede van Swindenstraat 26 
tram 1-3 (halte Linnaeusstraat)

tram 7 (halte Alexanderplein)
bus 37 (halte Linnaeusstraat

Verhalenverteller 
Eric Borrias is een van 
de grootste vertellers van 
ons land. Verhalen vertellen 
is voor hem als ‘beeldhouwen in 
de fantasie’. Omdat iedereen hem zo 
goed vindt, werd hij in 2016 Vertelambassa-
deur voor Nederland en Vlaanderen en mag hij 
dit jaar opnieuw het verhaal van de kinderboeken-
schrijver Jan Terlouw, Koning van Katoren, te vertellen. 
Over het ooit zo vrolijke land Katoren dat sinds het 
overlijden van de koning lijdt onder het zure gezag van 
chagrijnige ministers. Maar er is hoop…

Een try-outpodium voor bekende én opkomende 
cabaret- en kleinkunsttalenten, al bijna vijftig jaar 
lang. Paul de Leeuw is inmiddels beroemd, maar zijn 
eerste grappen probeerde hij uit tijdens de Open 
BAC. In die tijd kon dat in de Engelenbak aan de 
Nes, dé theaterstraat van Amsterdam. Tegenwoor-
dig in het Betty Asfalt Complex, vlak bij de Dam. 
Iedere dinsdagavond! Dan treden er verschillende 
artiesten op. Ze mogen alles doen wat ze willen, 
nou ja, bijna alles, zolang het optreden maar niet 
langer dan vijftien minuten duurt. En dat ga jij 
meemaken! Want speciaal voor Kunstschool-
dag[en] een paar supercoole acts van onder 
anderen muzikaal mimer Jeroen Bouwhuis en 
mentalist Jan Reinder van Kammen.

www.jungle.amsterdam
www.verhalenverteller.nl
www.openbac.nl

Jungle 
Amsterdam

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
10+12+14 uur
Vr

ijd
ag

 2
4 m

aa
rt

 10
+1

2+
14

 u
ur

 
OP

EN
 B

AC

 

Koning van Katoren

Eric Borrias

Naar het boek van Jan Terlouw
www.verhalenverteller .nl



Ga voor meer informatie over Factory & lopende 
theatervoorstellingen naar likeminds.nl

En volg ons op Instagram @stichting_likeminds

Likeminds is een grootstedelijke ontwikkelplek 
voor meerstemmige theatermakers uit 

verschillende disciplines.  Hierbij is artistieke 
diversiteit het uitgangspunt. De grote gemene 

deler van makers en voorstellingen is eigenzinnig, 
fl uïde, divers, activistisch, rafelig en kwetsbaar. 

Likeminds’ FACTORY is ons eigen 
vooropleidingstraject, waarbij jongeren hun 

talenten als theatermaker kunnen ontwikkelen. 
Uitgangspunt is: leren door te doen. Het traject 

is op maat gesneden, naar de dromen en talenten 
van het individu. Jongeren krijgen workshops in 

allerlei disciplines (tekst, spel, regie, dramaturgie, 
productie) en maken hun eigen voorstellingen. 

Ze worden begeleid door professionele 
podiumkunstenaars, voortkomend uit de ‘oude 

BEN JIJ DE THEATERMAKER 

VAN MORGEN?
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Amsterdam Urban Dance Company 

 
MUZIKALE DANSEXPLOSIE 

Op het terrein De Overkant, 
een creatieve hotspot voor 
artistieke bedrijfjes in Amster-

dam-Noord, staat de oude 
Kromhouthal. Vroeger hoorde 
die bij de machinefabriek Stork. 
Door de arbeiders werd daarbinnen 
zware arbeid verricht. Nu zit 

Likeminds erin, een ontwikkelplek 
voor theatermakers. Van noeste arbeid 
naar coole podiumkunst. Van bouwen 
van zware scheepsmotoren en machines 
tot maken van vette voorstellingen en 

producties. Voor beide zijn de inspannin-
gen gigantisch. Maar hoe groot kan het 
verschil zijn!

Gedempt Hamerkanaal 203
bus 35 (halte Johan van Hasseltweg)

bus 38 (halte Havikslaan)
metro 52 (Noorderpark)

Een groep dansers, een 
zangeres en een rapper, 
samen nemen ze je mee naar 
het nachtleven in een discotheek. 
De discobal schittert, de deejay draait, 
de show kan beginnen! Speciaal voor deze 
Kunstschooldag[en] een muzikale dansexplosie 
waar de energie vanaf spat. Stil blijven toekijken… 
knappe toeschouwer als je dat lukt! 

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

www.likeminds.nl
www.amsterdamurbandance.nl

 
Likeminds

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart 
10+12+14 uur

Ga voor meer informatie over Factory & lopende 
theatervoorstellingen naar likeminds.nl

En volg ons op Instagram @stichting_likeminds

Likeminds is een grootstedelijke ontwikkelplek 
voor meerstemmige theatermakers uit 

verschillende disciplines.  Hierbij is artistieke 
diversiteit het uitgangspunt. De grote gemene 

deler van makers en voorstellingen is eigenzinnig, 
fl uïde, divers, activistisch, rafelig en kwetsbaar. 

Likeminds’ FACTORY is ons eigen 
vooropleidingstraject, waarbij jongeren hun 

talenten als theatermaker kunnen ontwikkelen. 
Uitgangspunt is: leren door te doen. Het traject 

is op maat gesneden, naar de dromen en talenten 
van het individu. Jongeren krijgen workshops in 

allerlei disciplines (tekst, spel, regie, dramaturgie, 
productie) en maken hun eigen voorstellingen. 

Ze worden begeleid door professionele 
podiumkunstenaars, voortkomend uit de ‘oude 

BEN JIJ DE THEATERMAKER 

VAN MORGEN?



Wie moet er voor ouderen en
weeskinderen zorgen?

Was het fijn
om hier te

wonen?

Was regentes zijn een baan?

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

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



57Kunstschooldag[en]®

STELLINGEN AAN DE DEUR

Niet ver van Artis vind je in gebouw 
Wittenberg het Luther Museum 
Amsterdam. Een indrukwekkend 

18e-eeuws pand gebouwd als het 
Evangelisch-Luthers Diaconie Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis. Het Lutherhuis, 
zoals het toen werd genoemd, speelde 

een grote rol bij de opvang van armen, 
ouderen en wezen. Volgens de 16e-eeuwse 
protestantse theoloog en reformator Maarten 

Luther was het namelijk een taak van de kerk 
om te zorgen voor ouderen en zwakkeren. Zijn 
volgelingen, de lutheranen, namen die zorgtaak heel 
serieus. Zo bouwden ze in Amsterdam weeshuizen, 

hofjes voor ouderen en dus dit imposante gebouw. 
Met zijn grote kerkzaal, lange gangen, regentenkamers, 
schilderijen van onder meer Breenbergh en Ruysdael, 

zilver en authentieke meubelstukken ademt het geschie-
denis. Meer dan twee eeuwen woonden hier ouderen. De 
laatste dertig jaar in verpleeghuis de Wittenberg, jouw ouders 
kennen het vast nog wel. Toen het gebouw in een te slechte 

staat verkeerde om nog als verzorgingshuis te kunnen dienen is 
het in 2014 gesloten. Na een lange verbouwing opende in 2017 
het Luther Museum Amsterdam zijn deuren. 

Nieuwe Keizersgracht 570
tram 1-7-19 (halte Korte 

’s Gravesandestraat)
tram 14 (halte Artis

metro 51-53-54 
(halte Weesperplein)

Kunstschooldag[en] 
in het Luther Museum 
start met een rondleiding. 
Al wandelend ontdek je wie 
hier zoal verbleven en hoe het 
was om in dit gebouw te wonen. Ook 
maak je kennis met Maarten Luther en 
een aantal van zijn vijfennegentig stellingen. 
De rondleiding eindigt in de kerkzaal met een 
kringgesprek. Je gaat dan samen met de andere 
kinderen stellingen bedenken die betrekking 
hebben op jullie eigen leven. Voordat je het weet 
zitten jullie midden in een filosofisch gesprek. 
In zo’n groepsgesprek denk je samen hardop. 
Ieder mag zijn of haar eigen mening hebben, 
niemand weet het juiste antwoord en het 
gesprek stopt niet bij: ‘Dat is gewoon mijn 
mening’. Het gaat erom dat je kunt uitleggen 
waarom je iets vindt. Na het gesprek mag je 
jouw eigen stelling opschrijven en, net zoals 
Maarten Luther deed, op een deur hangen, 
zodat alle bezoekers de stelling kunnen 
lezen. Bedenk maar alvast wat je de 
bezoekers wilt meegeven!

www.luthermuseum.nl

Luther 
Museum

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
12+14 uur



Kom eens langs in de Melkweg!
Weleens backstage geweest bij een concertzaal? Of in de 

kleedkamers waar megasterren als Stromae, Billie Eilish, Kendrick 

Lamar en Nirvana ooit hebben rondgehangen? Dat kan bij onze 

rondleidingen voor scholieren. Loop door de verschillende 

concertzalen, de cinema en de exporuimte van onze oude 

melkfabriek en ontdek waar artiesten zich klaarmaken voor een 

concert, hoe een film precies geprojecteerd wordt en wat er allemaal 

achter de schermen bij onze programma’s komt kijken. De Melkweg 

biedt speelse rondleidingen voor zowel de bovenbouw en onderbouw 

als het middelbaar beroepsonderwijs.

melkweg.nl/onderwijs

G
E
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MELK

Untitled-1   1 2-2-2023   14:10:00
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Ella John ‘ 
HET BEGINT TOCH ALTIJD BIJ JEZELF.’

Melkweg kent een lange 
geschiedenis. Ooit was het 
een suikerraffinaderij, later een 

melkfabriek. Maar in 1970 stond 
het gebouw leeg en werd het 
gebruikt als locatie voor een cultureel 

zomerproject voor jongeren. En de 
melk was weg, dus daarom heet de 

melkfabriek sindsdien de Melkweg. De 
eerste jaren was de Melkweg alleen in de 
zomermaanden open, maar vanaf 1973 

het hele jaar. Het succes was zo groot, het 
groeide uit tot één van de belangrijkste pop-
podia in Nederland en werd bekend over de 

hele wereld. Er vinden meer dan twaalfhonderd 
concerten en andere programma’s plaats en er 
komen meer dan een half miljoen bezoekers per 
jaar. Er is niet alleen aandacht voor muziek, ook 
voor talentontwikkeling, fotografie, performances en 

film. Want behalve concertzalen heeft de Melkweg 
ook een filmzaal en expositieruimte. Artiesten van over 
de hele wereld treden er op. Publiek van heinde en 

verre weet de Melkweg te vinden. Jij nu ook! 

Lijnbaansgracht 234-A
tram 1-2-5-7-11-12-19 

(halte Leidseplein)

Ze moet dansend 
en rappend geboren 
zijn, zo aanstekelijk is haar 
energie. En ze is gefocust. 
Want het allerbelangrijkste is 
volgens haar het vinden van focus en 
motivatie, elke dag opnieuw: ‘Het begint 
toch altijd bij jezelf.’ Haar teksten zijn 
nooit zomaar, daar zit een boodschap in. Met 
haar muziek wil ze nu eenmaal iets uitdragen. 
Bijvoorbeeld dat jouw omgeving een spiegeling 
is van jezelf, en dat je zelf verantwoordelijk 
bent voor met wie je omgaat. Je moet wel 
goed luisteren naar haar teksten, soms wel 
tien keer, en dan echt goed, want er zit veel 
slang in. Dus tijdens Kunstschooldag[en] 
niet alles verstaan? Luister thuis gewoon 
nog een keer, check Ella John op Spotify 
of YouTube.

www.melkweg.nl

Melkweg 
upstairs

Vrijdag 24 maart 
12+14 uur



BAZZ IN
JE KLAZZ
DAT IS MUZIEK MAKEN,
EEN NUMMER MAKEN,

MISSCHIEN EEN KLIPPIE MAKEN,
MAAR VOORAL PLEZIER MAKEN 
MET DE HELE KLAS!

Het aanstekelijke enthousiasme van Bazz (frontman van de 
Bazzookas) zorgt er voor dat iedereen meedoet, muzikaal of 
niet. Heb je het ritmegevoel van een ei? Geen probleem. Groot 
of klein talent? Ook goed. Met een berg instrumenten bezoekt 
Bazz de school, dus van docenten wordt geen voorbereiding 
verwacht. Alleen een geschikt lokaal en enthousiasme.
Resultaat: Een samen geschreven hit, misschien wel een klippie 
erbij, veel plezier, samenwerking en wellicht nieuw ontdekt talent!

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

WORKSHOP ‘EEN HIT IN EEN UUR’
Eigenlijk is er helemaal niet veel nodig om een 

hit te maken. Zelfs geen muzikale ervaring!

Het aanstekelijke enthousiasme van Bazz (frontman van de Bazzookas) zorgt er voor 
dat iedereen meedoet, muzikaal of niet. Heb je het ritmegevoel van een ei? Geen 
probleem. Groot of klein talent? Ook goed. Met een berg instrumenten bezoekt Bazz 
de school, dus van docenten wordt geen voorbereiding verwacht. Alleen een geschikt 
lokaal en enthousiasme.

Resultaat: Een samen geschreven 
hit, veel plezier, samenwerking 
en misschien wel nieuw ontdekt 
talent!  
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   Met 50% korting naar ZEP&Friends en NEWĀRK in de MELKWEG op 19 MEI?
Gebruik de code KUNSTSCHOOLDAGEN op www.melkweg.nl

Onweerstaanbare dansgrooves 
met drums, blazers, beats, 
vocals en dansers. Drummer en 
producer ZEP voert met zijn 2 
meter lange lijf en bijna even 
lange dreads zijn bevriende 
muzikanten en dansers aan. 

Hij maakt zijn eigen beats en 
tracks als een DJ en staat op 
het podium als drummer. 

ZEP&Friends zorgen ervoor dat niemand meer stil kan staan en stuwen elk feest 
naar een hoogtepunt. Heb je ZEP&Friends gemist op de Kunstschooldagen of wil 
je ze nog een keer zien? 

 

Zep Barnasconi studeert deze avond af aan het Conservatorium in Amsterdam. 
Newārk viert de album-release en ZEP&Friends spelen in een unieke 
show-formatie die nog niet eerder is vertoond.

19 mei – 19:00 – Melkweg Max – Newārk (albumrelease) + ZEP&Friends 

Een workshop duurt ongeveer een uur 
en is geschikt voor leerlingen vanaf 
groep 7 en alle groepen voortgezet 
onderwijs. Ervaring in het speciaal basis- 
en voorgezet onderwijs is ruim aanwezig. 

bazz in je klazz.indd   1 12-02-23   23:41
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THE DREADFUL 

Ooit was er in de Melkweg 
maar één zaal. Daar vond 
alles plaats, van muziekoptre-

dens tot film- en theatervoor-
stellingen. Maar dat is verleden 
tijd. De Melkweg is in de loop der 

jaren enorm uitgebreid. Nu zijn er 
twee concertzalen, Max en OZ, een 

multifunctionele zaal voor concerten 
en voorstellingen, een bioscoop, een 
expositieruimte en een café. De Oude 

Zaal, nu simpelweg OZ, en de Thea-
terzaal, omgedoopt tot Upstairs, zijn in 
het jaar 2000 stevig verbouwd. The MAX, 

inmiddels Max genaamd, heeft in 2007 
een vette metamorfose ondergaan. Heel 
speciaal is de Rabozaal. Die hangt tussen 

twee gebouwen in, de Melkweg en ITA (zo heet 
de Stadsschouwburg nu), en wordt door beide 
locaties gebruikt voor concerten, toneel- en 

dansvoorstellingen.

Lijnbaansgracht 234-A
tram 1-2-5-7-11-12-19  

(halte Leidseplein)

Bas Barnasconi, beter 
bekend als Bazz van de 
Bazzookas én drijvende kracht 
achter The Dreadful, is inmiddels 
een fenomeen tijdens Kuntschool-
dag[en]. Vraag het de juffen en meesters 
of je oudere zus of broer maar. Al improvise-
rend zet de muzikant samen met zijn drummer 
de zaal binnen de kortste keren op zijn kop. Al snel 
staat het podium vol met 8e-groepers, juffen en 
meesters, allemaal met een instrument in de hand 
of zingend achter de microfoon. Iedereen mag 
meedoen, op wat voor een manier dan ook. Als 
gitarist, banjospeler, toetsenist, rapper, stagedi-
ver, danser, net zoals het uitkomt. Wat er gaat 
gebeuren als The Dreadful op het programma 
staat? Dat weten we nooit. Maar dat het 
optreden eindigt met een podium vol kinderen 
en iedereen swingend de deur uit gaat, dat is 
een ding dat zeker is. Je gaat het wel merken 
tijdens Kunstschooldag[en] in Melkweg OZ. 

www.melkweg.nl

Melkweg 
OZ

donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart 
10+12+14 uur

BAZZ IN
JE KLAZZ
DAT IS MUZIEK MAKEN,
EEN NUMMER MAKEN,

MISSCHIEN EEN KLIPPIE MAKEN,
MAAR VOORAL PLEZIER MAKEN 
MET DE HELE KLAS!

Het aanstekelijke enthousiasme van Bazz (frontman van de 
Bazzookas) zorgt er voor dat iedereen meedoet, muzikaal of 
niet. Heb je het ritmegevoel van een ei? Geen probleem. Groot 
of klein talent? Ook goed. Met een berg instrumenten bezoekt 
Bazz de school, dus van docenten wordt geen voorbereiding 
verwacht. Alleen een geschikt lokaal en enthousiasme.
Resultaat: Een samen geschreven hit, misschien wel een klippie 
erbij, veel plezier, samenwerking en wellicht nieuw ontdekt talent!

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

WORKSHOP ‘EEN HIT IN EEN UUR’
Eigenlijk is er helemaal niet veel nodig om een 

hit te maken. Zelfs geen muzikale ervaring!

Het aanstekelijke enthousiasme van Bazz (frontman van de Bazzookas) zorgt er voor 
dat iedereen meedoet, muzikaal of niet. Heb je het ritmegevoel van een ei? Geen 
probleem. Groot of klein talent? Ook goed. Met een berg instrumenten bezoekt Bazz 
de school, dus van docenten wordt geen voorbereiding verwacht. Alleen een geschikt 
lokaal en enthousiasme.

Resultaat: Een samen geschreven 
hit, veel plezier, samenwerking 
en misschien wel nieuw ontdekt 
talent!  
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   Met 50% korting naar ZEP&Friends en NEWĀRK in de MELKWEG op 19 MEI?
Gebruik de code KUNSTSCHOOLDAGEN op www.melkweg.nl

Onweerstaanbare dansgrooves 
met drums, blazers, beats, 
vocals en dansers. Drummer en 
producer ZEP voert met zijn 2 
meter lange lijf en bijna even 
lange dreads zijn bevriende 
muzikanten en dansers aan. 

Hij maakt zijn eigen beats en 
tracks als een DJ en staat op 
het podium als drummer. 

ZEP&Friends zorgen ervoor dat niemand meer stil kan staan en stuwen elk feest 
naar een hoogtepunt. Heb je ZEP&Friends gemist op de Kunstschooldagen of wil 
je ze nog een keer zien? 

 

Zep Barnasconi studeert deze avond af aan het Conservatorium in Amsterdam. 
Newārk viert de album-release en ZEP&Friends spelen in een unieke 
show-formatie die nog niet eerder is vertoond.

19 mei – 19:00 – Melkweg Max – Newārk (albumrelease) + ZEP&Friends 

Een workshop duurt ongeveer een uur 
en is geschikt voor leerlingen vanaf 
groep 7 en alle groepen voortgezet 
onderwijs. Ervaring in het speciaal basis- 
en voorgezet onderwijs is ruim aanwezig. 

bazz in je klazz.indd   1 12-02-23   23:41



Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
ontwikkelt programma’s rond wereldreligies en 

burgerschapsvorming. Naast een bezoek aan het 
museum met de verborgen huiskerk op zolder, is er 

een gebedshuizentour door de binnenstad waar 
leerlingen naast de kerk ook een moskee en een 

synagoge bezoeken.

www.opsolder.nl/primair-onderwijs
boekingen@opsolder.nl | 020 310 88 88

burgerschap

wereldreligies

feest!

© foto: Lilian van Rooij

proef001.indd   1 30-01-2023   10:24
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FEEST! IN DE STAD 

Verscholen in de Amster-
damse binnenstad bevindt zich 
een klein juweeltje: Museum 

Ons’ Lieve Heer op Solder. Een 
goed bewaard grachtenhuis uit 
de Gouden Eeuw gebouwd in 
opdracht van de toenmalige eige-
naar van het pand, de welgestelde 

katholieke koopman Jan Hartman 
(1619-1668). Via smalle gangen en 
trappen bereik je historisch ingerichte 
kamers, keukens en bedstedes. Zorg 
dat je helemaal naar boven loopt, want 

op zolder vind je het hoogtepunt van het 
museum: een verborgen huiskerk. Katholie-
ken mochten in die tijd hun geloof niet meer 
in het openbaar belijden. Alleen in dit soort 

verborgen huiskerken werden hun erediensten 
oogluikend toegestaan. Maar hoe vrij ben je 
als je je geloof en identiteit moet verbergen? 
Vandaag de dag is die vraag nog steeds actueel.

Oudezijds Voorburgwal 38
tram 4-14-24 (halte Dam)
metro 51-52-53-54 (halte 

Nieuwmarkt)

Iedereen viert feest! In de 
speciale Feest-route ga je tij-
dens Kunstschooldag[en] samen 
met een museumdocent op ont-
dekking in het museum, een 17e-eeuws 
grachtenpand met een verborgen huiskerk 
op zolder. Kijk, voel, proef en ruik: gewapend 
met een tas vol feestspullen leer je van alles over 
de feestdagen die we in Nederland hebben. En dat 
zijn er nogal wat, want iedereen viert feest, thuis, in 
de kerk, in de moskee, in de tempel of in de syna-
goge, of je nu wel of niet gelovig bent. Denk maar 
aan Kerstmis, het Ramadanfeest, Divali, Chanoeka 
en, niet te vergeten, je eigen verjaardag! 

www.opsolder.nl

Museum Ons’ 
Lieve Heer Op 

Solder
Donderdag 23 maart
10+14 uur
Vrijdag 24 maart
10+12+14 uur



Meer weten? totzover.nl

Ontdek het
museum op
De Nieuwe
Ooster. Omdat
dood, rouw en
gedenkrituelen
bij het leven
horen.
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ONSTERFELIJKE CREATIES

Museum Tot Zover is het 
enige Nederlandse museum 
dat te vinden is op een 

begraafplaats. De voormalige 
directeurswoning van De Nieuwe 
Ooster is verbouwd tot een 
moderne tentoonstellingsruimte 
met museumcafé. Je ziet de oude 

woning als je door de monumentale 
hoofdpoort het terrein opwandelt direct 
aan je rechterhand. In het museum is 
aandacht voor tradities en gebruiken op 
het gebied van dood, liefde en rouw zoals 

die in Nederland in de loop der eeuwen 
zijn gegroeid. Én voor de moderne multi-
culturele uitvaartrituelen, gebruiken die de 
bestaande uitvaartcultuur verrijken. Vergeet 

niet de verzameling miniatuurlijkwagentjes 
te bekijken, daar heb je tijdens Kunstschool-
dag[en] vast wel even tijd voor. Maar voor de 
Kleine Hein-speurtocht, de audiotour langs de 
graven op de begraafplaats, moet je maar eens 

terugkomen. Met de klas of met je ouders. 

Kruislaan 124
tram 19 (halte Kruislaan)  

bus 40-41 (halte Kruislaan)

Wil je eeuwig leven? 
De één roept direct 
‘ja!’ en de ander moet 
er niet aan denken. In een 
mensenleven is een ding zeker: op 
een dag zullen we sterven. Maar in de 
dierenwereld lijken er uitzonderingen te 
bestaan… Wist jij dat er een kwal bestaat die 
onsterfelijk is? Dat Jonathan de reuzenschildpad 
dit jaar zijn 191e verjaardag viert en dat mosselen 
wel 500 jaar oud kunnen worden? Tijdens Kunst-
schooldag[en] bekijk, bespreek en maak je samen 
met jouw groep een kunstwerk! Eerst onderzoek 
je de CLAM-MAN van Iris de Vries, een genetisch 
gemodificeerd wezen dat ongelooflijk oud kan 
worden. Vanzelf komt de vraag op hoe leuk hoge 
ouderdom en eeuwig leven eigenlijk is. Daar 
heb jij vast ideeën over. Alle tijd om die te delen 
met de anderen. Geïnspireerd door alles wat je 
gezien en gehoord hebt ga je tenslotte in een 
creatieve workshop je eigen ‘onsterfelijke’ kwal 
maken. Op zijn tentakels schrijf je jouw wensen 
en dromen, je gedachten over leven en dood 
en de vóórs en tegens die een onsterfelijk 
leven bij je oproepen.

www.totzover.nl 

Museum 
Tot Zover

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart 
10+12+14 uur



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

Ontdek de geheimen van 
Museum Van Loon

Zie je die verborgen 

boekenkast?

Gratis 
kindergids 

bij je bezoek!
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LEVEN OP STAND IN EEN GRACHTENPAND
In het hart van de Amster-
damse grachtengordel 
ligt Museum Van Loon. Een 

schitterend woonhuis, in 1672 
ontworpen door architect Adriaen 
Dortsman. Willem Hendrik van 
Loon kreeg het pand in 1884 van 
zijn ouders als huwelijkscadeau. 

Sindsdien is het huis in het bezit van 
de familie Van Loon. Een voorname 
familie, met voorvader Willem van 
Loon als medeoprichter van de VOC en 
andere familieleden die burgermeester 

van Amsterdam waren. Tot op de dag 
van vandaag wonen er nazaten. Niet meer 
beneden, maar op de bovenste verdiepin-
gen, de voormalige personeelsvertrekken. De 

rest van het huis is nu een museum. Je kunt 
daar zien hoe rijke mensen uit vervlogen tijden 
leefden. Nieuwsgierig naar hoe deze lieden van 
stand zich lieten vervoeren? Loop dan ook even 
via de 17e-eeuwse tuin naar het koetshuis. Daar 

vind je prachtige gerestaureerde antieke rijtuigjes. 

Keizersgracht 672
tram 4 (halte Keizersgracht)

tram 24 (halte Muntplein
metro 52 (halte Vijzelgracht)

Tijdens Kunstschool-
dag[en] krijg je een 
zintuiglijke rondleiding door 
Museum Van Loon. Samen met 
een gids maak je een rondje langs 
de verschillende kamers van het huis. 
Je maakt kennis met de familie Van 
Loon, oorspronkelijk uit Loon op Zand, een 
plaatsje vlak bij de Efteling. Je zult ontdekken 
waarom de familie naar Amsterdam is verhuisd, 
wat ze hier deed, en met name hoe de familieleden 
hier vroeger leefden. Zo maak je ongemerkt een reis 
door de tijd. En het leuke is, je krijgt niet alleen de 
kans om de bijzondere objecten in en om het huis 
te zien en te horen, maar ook om ze te betasten. 
Je mag namelijk, met speciale handschoenen die 
het museum je even in bruikleen geeft, een aantal 
van deze objecten aanraken. Zo weet je aan het 
einde van de dag niet alleen hoe het was om hier 
te wonen en te leven, maar ook wat werken in 
een museum inhoudt. Op ontdekkingstocht door 
Museum Van Loon! 

www.museumvanloon.nl

Museum 
Van Loon

Donderdag 23 maart 
10+12+14 uur



Ontdek nieuwe en spannende manieren 
van muziek maken!  

Opnemen en produceren op de laptop, experimenteren met 
‘sound design’ en elektronische  en akoestische geluiden 

bewerken tot een eigen compositie 

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

producer/composer (9 t/m 12 jaar & 10 t/m 16 jaar)
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MAAK JE EIGEN SOUNDS EN BEATS

PL
UG

 &
 PL

AY

n de Weesperbuurt ligt 
Muziekschool Centrum/
Oost. Het is gehuisvest in 
een gemeentelijk monument, 
een oud gebouw uit 1862. Het 

ontwerp is van architect Bastiaan 
de Greef. In de tweede helft van de 
19e eeuw was hij de stadsarchi-
tect van Amsterdam. Ooit zat in dit 

gebouw de openbare armenschool. De 
school had maar één lokaal. Toch zijn er 
tijden geweest dat er wel driehonderd-

zestig kinderen les kregen. Hoe kregen ze 
dat voor elkaar?! Op een zeker moment is 
er wel een verdieping op geplaatst, zodat er 
wat meer ruimte was. Bij de school hoorden 

ook een gymlokaal en een onderwijzerswo-
ning. Toen de armenschool gesloten was, werd 
het gebouw een volksmuziekschool. En nu zit er 
nog steeds een muziekschool in, een filiaal van 

Muziekschool Amsterdam. Daar waar jij tijdens 
Kunstschooldag[en] je eigen beats gaat maken of 
in een band gaat spelen.

Nieuwe Kerkstraat 122
tram 14 (halte Artis), tram 1-7-19  

(halte Weesperplein)  
metro 51-53-54 (halte Weesperplein)

Rappers en hun 
hiphoptracks, de tekst 
schrijven ze zelf, maar de 
muziek? Die maakt de producer. 
Dat is degene die de beats maakt. 
Zonder beats geen rap, dus zonder 
producer geen rapper! Neem bijvoorbeeld 
de sounds van de bekende Nederlandse 
producers JasonXM en Architrackz. Die hoor 
je terug in hits van Makkie en Tabitha. Google je 
op hun nummers dan zie je vaak (prod. …) achter het 
nummer staan. Bijvoorbeeld Makkie - Automaat/Slim 
(prod. Rockywhereyoubeen/Isca). Nu weet je waarom! 
Producers zijn dus super belangrijk. En laat jij nu tijdens 
Kunstschooldag[en] bij Muziekschool Amsterdam zelf op 
de computer je eigen compositie van beats en sounds 
maken. Wie weet hoor je die later wel terug in de 
hiphoptrack van een beroemde rapper…

 Zelf in een band spelen, maar nog nooit een instru-
ment in je handen gehouden? Grijp je kans tijdens 
Kunstschooldag[en] in Muziekschool Amsterdam. 
Binnen no time speel je samen met je klasgenoten 
op drums, gitaar, keyboard of bass. De smaak te 
pakken? Zoek een Muziekschool Amsterdam bij 
jou in de buurt, krijg les van een echt popmuzikant 
en start na Kunstschooldag[en] gewoon je eigen 
schoolband. Misschien treed je met je band dan 
ook nog wel op in jullie eindmusical…

www.muziekschoolamsterdam.nl

Muziekschool 
Amsterdam 

Centrum/Oost
Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart 
10+12+14 uur



Bekijk ons programma en schrijf je in 
via muziekschoolnoord.nl

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

ontdek jouw talent!
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Orchestra Zoubair
 

MAROKKAANSE MUZIEK EN MEER… 
Op Muziekschool Amsterdam 
Noord wordt les gegeven. 
Muziekles natuurlijk. Aan 
iedereen die muziek wil (leren) 
spelen. Of je nu oud bent of 

jong, in Nederland bent geboren 
of ergens anders, van hiphop houdt 
of klassieke muziek, het maakt 
allemaal niet uit. Iedereen is welkom, 
alle grote en kleine muziekliefhebbers 
uit Amsterdam-Noord en daarbuiten. 

Volg je muzieklessen bij MAN, dan volg je 
lessen in de stijl die bij jou past. Weet je 
nog niet welke stijl dat is? Weet je nog niet 
wat jouw lievelingsmuziek is: klassiek, jazz, 
pop, blues, country, trance of raï-muziek? 

Geen probleem. Dat ontdek je vanzelf. Mis-
schien wel tijdens Kunstschooldag[en]!

Alkmaarstraat 10 
bus 30-35 (halte De Egmondenstraat)

bus 34-38 (halte th. Weeversweg)
bus 37 (halte Dijkmanshuizenstraat)

Orchestra Zoubair onder leiding 
van Zoubir Moussouli, de band 
die voor ieder wat wils speelt, van 
Marokkaanse volksliederen tot populaire 
raï-muziek met westerse invloeden. Die een 
arsenaal aan instrumenten meebrengt, meer 
en minder bekende. Ooit van een thar (slaginstru-
ment) gehoord? Of van een thahirzat (handslag–
instrument)? Je zult ze zien en horen als de band 
haar uitgebreide repertoire gaat spelen: Charki, 
muziek uit Egypte; Chaabi, populaire muziek uit 
alle streken van Marokko; Chalizi, muziek uit het 
Midden-Oosten; Andalusische muziek uit het 
noorden van Marokko met een Spaans tintje; en 
Nederlandse en Arabische liederen van nu. Stil 
zitten luisteren… misschien het eerste nummer… 
maar langer houd je dat niet vol. Een optreden 
van Zoubir en zijn bandleden eindigt steevast 
in een uitbundig feest met dansende meisjes, 
jongens, juffen, meesters, moeders, vaders, 
oma’s, opa’s en meer!

www.muziekschoolnoord.nl

Muziekschool 
Amsterdam 

Noord

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
10+12+14 uur 

Bekijk ons programma en schrijf je in 
via muziekschoolnoord.nl

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

ontdek jouw talent!
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FILM MAKEN?  
NIET ZONDER VISUAL EFFECTS! 

De Nederlandse Filmacademie 
vind je in het groene, recht-
hoekige gebouw aan het Mr. 
Visserplein. Aan de buitenkant zit 

veel glas. Ga je naar binnen, dan 
moet je goed opletten, want het 
binnenste gedeelte is eigenlijk een 
apart gebouw, een doos in een doos. 

Heel slim bedacht, want door die 
afgesloten ruimte is de geluidsisolatie 
perfect. Dat is natuurlijk hard nodig 
in een gebouw waar wel tweehonderd 

films per jaar worden gemaakt. Op de 
academie leren studenten films maken. 
Wie weet wil jij dat later ook wel. Dan 
ben je na de middelbare school van harte 

welkom! Of je nu regisseur, producent of 
scenarioschrijver wilt worden of toch liever 
cameramens, editor, production of sound 
designer, kom naar de Filmacademie.

Markenplein 1
tram 14 (halte Mr. Visserplein)  

metro 51-52-53-54 (halte 
Waterlooplein uitgang Waterlooplein)

Een film zonder gebruik van 
visual effects, dat is echt iets van 
vroeger. Tegenwoordig wordt geen 
enkele film meer zonder gemaakt. 
Maar hoe werkt dat nou? Hoe laat je 
een ijsbeer pianospelen? En hoe breng je 
schilderijen tot leven? In de bioscoopzaal van 
de Filmacademie krijg je tijdens Kunstschool-
dag[en] te zien hoe studenten, met behulp 
van computers, de films Ursa Major en 
Verlangen hebben gemaakt.

www.filmacademie.nl

Nederlandse 
Filmacademie

Donderdag 23 maart 
10+12+14 uur
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DIER VAN JE DROMEN

Ooit bevonden zich hier de 
scheepswerven van Amster-
dam. Zware arbeid werd er 
verricht. Het geluid van metaal 
op metaal weerklonk er dagelijks. 

Maar de scheepsbouw is verplaatst 
naar andere streken. En de plek ver-
anderde langzaam maar zeker in een 
spannend gebied waar kunstenaars en 
hippe bedrijfjes de dienst uitmaken. Op 
dit voormalige NDSM-terrein in Amster-

dam-Noord bruist het nu van energie en 
creativiteit. Een echte undergroundzone 
waar achter iedere hoek en deur wel iets 
spannends gebeurt. Je zult het wel zien als 
je tijdens Kunstschooldag[en] naar Nieuw 

Dakota loopt: een ruige omgeving en stoere 
gebouwen. Zoals Nieuw Dakota, een kunstruimte 
voor hedendaagse kunst. Lekker laagdrempelig 
en heel toegankelijk, je wandelt er makkelijk even 
binnen. Om naar kunst te kijken. Om een praatje 
te maken met de curator. Dat is iemand die een 

tentoonstelling samenstelt. En misschien zelfs om 
kennis te maken met de maker van de geëxposeerde 
kunst. Hoe cool is dat!

Ms. van Riemsdijkweg 41 -B
bus 35-36 (halte Atatürk)

pont F4 IJveer NDSM
pont F7 Pontsteiger

Tijdens Kunstschooldag(en) 
strijden in deze tentoonstel-
lingsruimte voor hedendaagse 
kunst allerlei verschillende dieren om 
jouw aandacht. Ze zijn allemaal anders, 
maar… één ding hebben ze gemeen: elk dier 
wil ‘werknemer van het jaar’ worden. En daar 
doen ze hun best voor. Let dus goed op als ze 
zich presenteren. Ze zullen er alles aan doen 
om jou te overtuigen waarom juist zij deze titel 
verdienen! Nadat je de tentoonstelling vol 
hardwerkende dieren hebt bekeken, krijg je 
de kans om zelf jouw droomdier te maken. 
Droom je bijvoorbeeld over een vliegende 
olifant of een struisvogel die onder water 
leeft? Bij Nieuw Dakota kan alles! En welke 
kunstvorm je ook kiest, je mag alles: 
tekenen, kleien, fotograferen, bedenk 
het maar. Maak van jouw droom(dier) 
werkelijkheid en ga aan de slag: creëer 
jouw eigen droom(huis)dier bij Nieuw 
Dakota!

www.nieuwdakota.com

Nieuw 
Dakota

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
12+14 uur
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Noordje is overal! In de wijk, op school, in het museum,
op festivals, in de natuur of in de speeltuin! Vanuit
Noordjes Kantoortje in Kazerne Z worden in heel
Amsterdam Noord kunst- en taalprojecten voor
kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar georganiseerd.

Zamenhofstraat 14B | 1022 AC Amsterdam

020 6328236 | info@noordje.nl | www.noordje.nl
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NOORDJES DOLDWAZE KUNSTPARCOURS 
Kazerne Z is sinds 2014 
het thuishonk van Noordje. 
Dit gebouw dat honderd jaar 

geleden is gebouwd, staat in de 
Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. 
Het zal je vast verbazen, maar 
het pand was in de beginjaren een 
oude brandweerkazerne. Van 1919 

tot 1945 heeft het de functie van 
brandweerpost vervuld. Als eerbetoon 
heeft Noordje haar gebouw Kazerne Z 
genoemd. Maar brandweerlieden lopen 
er niet meer rond. Wel kunstenaars, 

schrijvers en vrijwilligers. En kinderen die 
er hun huiswerk maken, deelnemen aan 
schrijfworkshops of samen met Noordje 
culturele uitstapjes maken. En jongeren die 

onder de naam Buro Z workshops volgen op 
het gebied van spoken word, muziek, theater, 
beeldende kunst, fotografie en nog veel meer. 
Iets voor jou? Kom terug na Kunstschooldag[en]!

Zamenhofstraat 14B
bus 35 (halte Johan van Hasseltweg)  

bus 38 (halte Merelstraat)
metro 52 (halte Noorderpark)

Ready, Set, Go! 

Na het startschot van de bloed-
fanatieke coach Lotte Driessen 
begin je met je team aan het eerste 
onderdeel van het doldwaze en super-
spannende Noordjes Kunstparcours! Is de 
tijd om? Snel door naar de volgende uitda-
ging! Want als de teams alle opdrachten hebben 
voltooid daveren we door naar het laatste onder-
deel: Noordjes KunstKwis. Wat weet jij van kunst 
en cultuur? Van de actualiteit? En hoe alert en 
uitgekookt ben jij eigenlijk wel niet? We houden 
de inhoud lekker nog even onder de pet, maar 
je kunt ervan uitgaan dat het een klein uurtje 
vol creativiteit en absurditeit wordt. Voor het 
winnende team is er uiteraard een leuke prijs. 
Wij staan al in de startblokken. En jij? Durf je 
de uitdaging aan? 

www.noordje.nl

Noordje

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
10+12+14 uur



Een sportief feestje met Capoeira

Capoeira is een vechtkunst met rijke geschiedenis. 
De Braziliaanse sport komt voort uit de weerstand 
tegen slavernij en discriminatie en wordt aange-
vuld met acrobatiek, dans en muziek.  
Het barst van de energie, waar spelers elkaar aan-
moedigen en er een sportief feestje van maken. In 
OBA Javaplein kun je langskomen voor een work-
shop, waar ook jij gaat leren hoe dit eruit ziet. Leer 
van contramestre Guide slimme trucjes en ervaar 
het ultieme vrijheidsgevoel. 

OBA Javaplein

24 maart  

10:00, 12:00 en 

14:00 uur
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CAPOEIRA IN DE BIEB

In 2011 verscheen aan het 
Javaplein een nieuwe locatie 
van de openbare bibliotheek. 

Meteen was iedereen vol lof. 
Zo’n mooi gebouw! De ontwerper 
van het gebouw, Svetla Stefanova 
van het architectenbureau 
Stefanova Architecten, won met 

haar ontwerp zelfs de prijs Mooiste 
bibliotheek van Amsterdam. Een 
journalist van Het Parool begreep dat 
wel: ‘OBA Indische Buurt, pas officieel 
open vanaf 24 september 2011, maar nu 

al bestempeld als mooiste bibliotheek van 
Amsterdam. Het is een eldorado, met hoge 
plafonds, kunst aan de muur en parket op 
de vloer. Nieuwe aanwinsten liggen, net als in 

de boekhandel, horizontaal uitgestald. Lange 
houten werktafels met stopcontacten bieden 
uitzicht op het drukke Javaplein.’ Kijk maar 
een goed rond als je tijdens Kunstschooldag[en] 
OBA Javaplein bezoekt. Is het echt de mooiste 

bibliotheek van Amsterdam?

Javaplein 2
tram 14 (halte Javaplein)

bus 22-65 (halte Javaplein)

Losgaan in de bieb! Dat gebeurt 
tijdens Kunstschooldag[en] als je de 
workshop Capoeira volgt. Een muzikaal en 
sportief feestje staat je te wachten. Waarbij 
je kennis zult maken met alle elementen die het 
Capoeiraspel zo bijzonder maken: vechtdans, 
acrobatische trucs, percussie en zang met 
Zuid-Amerikaanse energie. Jouw kans om op live 
muziek soepel te leren bewegen als een echte 
Capoeira pro. Wat de sfeer extra bijzonder en 
superenergiek maakt zijn de muzikanten die op 
traditionele Braziliaanse muziekinstrumenten 
spelen. Na een klein uurtje acrobatisch dansen 
zul je niet meer stil kunnen staan. Of je nu een 
beginner bent of doorgewinterde atleet! 

www.oba.nl

OBA 
Javaplein

Vrijdag 24 maart
10+12+14 uur 



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

   Pieternel van Lieshout

“Het was een prachtige avond 
in deze historische ambiance. 
Dat ik hier ook nog Stadsherstel 
mee steun is mooi meegenomen”
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Wijnand Stomp  
STORY COMEDY SHOW 

Op de Eilandenboulevard, tussen 
het Marineterrein en de Czaar 
Peterstraat, ligt de 17e-eeuwse 

Oosterkerk. Deze kerk met het 
bijzondere Van Oeckelen-orgel is 
gebouwd in 1671, midden in de 
Gouden Eeuw, toen Amsterdam heel 

welvarend was en de Oostelijke Eilanden 
het centrum vormden van de Mokumse 
scheepsbouw en zeehandel. VOC-pakhuizen 

en -werven, zoals de werf van de Admiraliteit, 
vind je in de buurt van de kerk, op Oostenburg 
en Kattenburg. Zo’n vijftig jaar geleden stond de 

hervormde Oosterkerk op instorten. Het gebouw 
zou gesloopt worden. Maar de buurtbewoners 
kwamen in opstand. En met resultaat, want de 
Gemeente Amsterdam kocht de kerk in 1974. Voor 

slechts één gulden. Omgerekend is dat nog minder 
dan vijftig eurocent. Maar de gemeente moest voor dat 
bedrag wel beloven dat het gebouw in de historische 

staat zou worden teruggebracht. En dat is gelukt! Dat zul 
je wel zien. Net zoals je zult ontdekken dat de kerk geen 
kerk meer is. Lang zaten er maatschappelijke en sociale 

instellingen in, maar sinds 2012 worden er culturele activi-
teiten georganiseerd, zoals nu, tijdens Kunstschooldag[en], de 
Wijnand Stomp’s Story Comedy Show.

Kleine Wittenburgerstraat 1
tram 7 (halte Hoogte Kadijk) 

bus 22 (halte 
Kattenburgerstraat)

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

www.stadsherstel.nl/eventlocatie/oosterkerk/
www.wijnandstomp.nl

Oosterkerk
Stadsherstel 
Amsterdam

Donderdag 23 maart 
10+12+14 uur



Info & tickets
oudekerk.nl

Kom geschiedenis zien en 
beleven in het oudste gebouw 
van Amsterdam!
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SPOREN VAN HET VERLEDEN VASTGELEGDMidden in het historische hart 
van Amsterdam, op de Wallen, 
staat het oudste gebouw van 

de stad, de Oude Kerk. Eeuwen 
geleden door vissers gesticht, 
toen het IJ nog helemaal tot aan 
het Oudekerksplein stroomde. In 
die tijd was de kerk slechts een 

houten kapelletje waar de vissers 
baden voor een behouden thuiskomst. 
Door de eeuwen heen groeide het 
kapelletje uit tot een enorme kerk. Het is 
er allesbehalve saai. Naast talloze graven, 

grote glas-in-lood ramen en beschilderde 
plafonds, vind je er ook kunst van nu. De 
Oude Kerk is namelijk een van de grootste 
opdrachtgevers voor hedendaagse kunste-

naars. Op uitnodiging maken deze kunstenaars 
nieuw werk dat alleen in deze kerk te zien 
is. Ze laten zich hiervoor inspireren door de 
geschiedenis, architectuur en omgeving van de 
kerk. Door hun ogen kijken we telkens op andere 

manieren naar de geschiedenis, de wereld om ons 
heen en de toekomst.

Oudekerksplein 23
Lopen vanaf Centraal Station

tram 2-12-13-17 (halte Nieuwezijds 
Kolk) tram 4-14-24 (halte Dam)

metro 51-53-54 (halte Nieuwmarkt) 
bus 22 (halte Prins Hendrikkade/CS)

Tijdens Kunstschooldag[en] 
ga je op ontdekkingsreis door 
het oudste gebouw van Amster-
dam, op zoek naar de sporen van de 
geschiedenis. Je komt meer te weten over 
de zevenhonderdjarige geschiedenis van de 
Oude Kerk en over de tentoonstelling van kunste-
naar Ibrahim Mahama. En je gaat aan de slag. Je 
maakt je eigen overtrek van één van de vele bijzondere 
grafzerken in de Oude Kerk die rijk zijn versierd met 
familiewapens. Zo treed je in de voetsporen van Ibra-
him Mahama die voor het ontwikkelen van zijn werk 
gebruik maakte van deze overtrek-techniek. Hij 
maakte overtrekken van de graven in de Oude Kerk, 
maar ook van eeuwenoude forten langs de Gha-
nese kust. Deze forten speelden een belangrijke 
rol speelden in de slavenhandel en zijn verbonden 
met de geschiedenis van de Oude Kerk. Ga zelf 
op zoek naar de sporen van het verleden en leg 
ze vast in je eigen overtrek!

www.oudekerk.nl

oude kerk

Donderdag 23 maart
12+14 uur
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MOOD BORED 

Paradiso zit in een oud 
kerkgebouw, het voormalige 
verenigingsgebouw van het 
kerkgenootschap De Vrije 
Gemeente. Kijk vooral naar boven 

als je Paradiso bezoekt, dan zie je 
die naam op de gevel. Het gebouw 
uit 1879 is ontworpen door architect 

G.B. Salm. Bijna honderd jaar lang 
werden er kerkdiensten gehouden. 
Maar in oktober 1967 werd de kerk 
gekraakt door een groep hippies dat 

op zoek was naar een eigen club. Hun 
kraakactie was super succesvol, want op 
30 maart 1968 werd Cosmisch Ontspan-
ningscentrum Paradiso geopend. Vanaf 

die allereerste dag wisten muzikanten én 
muziekliefhebbers vanuit de hele wereld Para-
diso te vinden. En dat is nooit meer veranderd, 

want de aantrekkingskracht van de poptempel op 
nationale in internationale muzikanten is tot op de 
dag van vandaag enorm. Net zoals op het publiek 
dat vanuit de hele wereld onafgebroken blijft toestro-

men. Bof jij even dat je tijdens Kunstschooldag[en] 
naar Paradiso gaat!

Weteringschans 6-8
tram 1-2-5-7-12-19 

(Leidseplein)  
metro 52 (halte Vijzelgracht)

Drie vrienden uit Tilburg. 
Ze vonden elkaar op de Roc-
kacademie en vormden al gauw 
een trio. Het duurde niet lang voor-
dat ze ontdekt werden. Door hun eigen 
geluid vol poppy hooks, punky basslines en 
rauwe gitaren vielen ze op. Hun debuutsingle 
Easy Going vond iedereen zo goed dat de band 
3voor12 Popronde Talent werd. Easy Going is een 
indierock-nummer met een lekkere energieke sound, 
maar dat wel gaat over in de put zitten. En daar 
dan ook wel weer uitkomen. De zangeres heeft het 
liedje geschreven toen ze zelf even een dipje had. 
Maar niet te lang, dat stond ze zichzelf niet toe. 
Dus schreef ze dit nummer. En daar is het niet bij 
gebleven. De band heeft nog veel meer van dit 
soort nostalgische liedjes over het vinden van je 
plek in een wereld waarin alles verpest lijkt te 
zijn. Maar waar je toch vrolijk van wordt. En 
daar ga jij tijdens Kunstschooldag[en] naar 
luisteren. 

www.paradiso.nl

Paradiso

Vrijdag 24 maart
10+12 uur
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Geelvinck OPIAN

Pianola’s zijn prachtige muziekinstrumenten. Even 
indrukwekkend is het repertoire. Op rollen van papier 
met gaatjes is het spel van de grootste pianisten en 
componisten uit het begin van de 20e eeuw vastgelegd. 
Klassieke meesters als Rachmaninov, Paderewski, 
Busoni, Horowitz, Debussy Saint-Saëns, en Strawinsky, 
maar ook grote namen uit de jazz en ragtime. En het 
meest bijzonder: muziek die speciaal voor de pianola 
geschreven is.

De piano bestaat al 300 jaar. Pas rond 1900 verscheen de pianola,
de geautomatiseerde vorm van de piano. De pianola werd al snel zeer geliefd. 

Miljoenen werden er gebouwd. Maar wie kent deze instrumenten nu nog?

Het kleine, sfeervolle Pianola Museum in de 
Amsterdamse Jordaan is geheel gewijd aan deze 
opmerkelijke instrumenten. Ze komen tot klinken tijdens 
rondleidingen en concerten. Daarvoor kan worden 
geput uit een archief van meer dan 35.000 muziekrollen.

Pianola Museum
Westerstraat 106

1015 MN Amsterdam
telefoon 020-6279624

info@pianola.nl
www.pianola.nl

Iedere vrijdag en zaterdag is het museum open zonder 
afspraak.  Van 13:00 tot 17:00 worden dan doorlopend 
rondleidingen gegeven.  Op zondag is het museum open 
tot 16:00 omdat er meestal om 17.00 uur een concert 
begint.
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‘ZELFSPELENDE’ INSTRUMENTEN ZELF HOREN, ZELF ZIENIn een voormalig politiebureau 
in de Jordaan, een pand uit 
1905, huist sinds 1994 het 

Pianola Museum, een van de 
kleinere musea van Amster-
dam. In het muziekmuseum 
staan piano’s die vanzelf kunnen 
spelen, de zogeheten pianola’s en 

reproductiepiano’s. Een pianola is 
een ‘zelfspelend’ muziekinstrument 
dat tussen 1900 en circa 1935 werd 
gebouwd. In die tijd was Amsterdam 
een belangrijk centrum voor de handel 

in pianola’s. Er waren verschillende 
bekende winkels die hun instrumenten aan 
particulieren en uitgaanscentra leverden. 
Het museum is behalve expositieruimte ook 

concertzaal. Regelmatig worden er concerten 
gegeven. Meestal klassieke pianomuziek, maar 
ook jazz en tango. Dat de pianola daarbij vaak 
een belangrijke rol speelt, dat begrijp je natuurlijk 
wel.

Westerstraat 106 
tram 5 (halte Marnixplein)

tram 13-14-17 (halte Westermarkt) 
bus 18-21 (halte Marnixplein) 

bus 22 (halte Buiten Brouwersstraat)

Je vraagt je vast af hoe die 
‘zelfspelende’ instrumenten werken. 
Dat krijg je tijdens Kunstschooldag[en] 
haarfijn uitgelegd. Dan zal je ontdekken 
dat de pianola’s met behulp van een muziekrol 
muziek maken. Zoals ook draaiorgels muziek 
maken. Die heb je vast wel eens op straat gezien. 
Er bestaan duizenden van die muziekrollen. In het 
muziekarchief van het museum liggen er wel meer 
dan vijfendertigduizend! Met onder andere klassieke 
muziek, ragtime, operette, mars- en dansmuziek De 
collectie behoort tot de grootste ter wereld. En 
daar maak jij tijdens Kunstschooldag[en] kennis 
mee!

www.pianola.nl

Pianola 
Museum 

Donderdag 23 maart
10+12+14 uur
Vrijdag 24 maart
10+12 uur



Kung fu leeuw?
dat kan in Rialto!
neem voor meer contact op met educatie@rialtofilm.nl
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IDFA & CINEKID 
In de jaren zeventig 
vond een groep film-
fans dat het aanbod van 
films in Amsterdam veel 
te mager was. Ze wilden 

dat er meer kunstzinnige 
films in Amsterdam te zien 
zouden zijn! Uiteindelijk 
kwamen ze samen en 
bedachten ze de Stichting 
Amsterdams Filmhuis, waar-

mee ze door de hele stad films 
vertoonden. De perfecte locatie 
konden ze alleen nog niet 
vinden... Totdat de eigenaren van 
Rialto in contact kwamen met de 
stichting. In 1982 trok de groep 
in het oude bioscooppand en ging 

er nooit meer weg. Sindsdien is 
er veel gebeurd en is het theater 
omgetoverd tot een modern filmhuis. 
Maar de naam Rialto is gebleven, net 
als de mooie en herkenbare voorgevel.

Ceintuurbaan 338
tram 3 (halte Tweede van der Helststraat) tram 

4 (halte Ceintuurbaan), tram 12-24 (halte De 
Pijp) metro 52 (halte De Pijp)

Tijdens Kunstschool-
dag[en] niet weg te 
denken: een film van Cinekid, 
‘s werelds grootste mediafestival 
speciaal voor kinderen en een docu-
mentaire van IDFA, het grootste documen-
taire filmfestival ter wereld. Samen met IDFA & 
Cinekid ga je op ontdekkingstocht naar bijzondere 
verhalen. Verhalen waarin je jezelf kunt herkennen of 
waarmee je anderen beter leert begrijpen. Zit je na afloop vol 
vragen? Geen probleem! De makers van de films zijn aanwezig om 
al jouw vragen te beantwoorden. En om het uurtje af te sluiten is 
er ook nog een quiz die over de verschillen tussen documentaire 
en speelfilm gaat.

Documentaire: Zomer zonder Jou Regie Milou Gevers
Julie (10) gaat kamperen met haar broertje en haar moeder, 
maar ze ziet er tegenop. Haar ouders zijn nu echt gescheiden en 
ze moet erg wennen aan deze nieuwe realiteit. Maar Julie blijkt 
niet de enige; op de éénoudercamping in Frankrijk hebben alle 
kinderen dezelfde ervaring. Haar nieuwe vakantievrienden 
helpen Julie om de scheiding door een nieuwe bril te bekijken.

Speelfilm: Revelinho Regie Idriss Nabil
De twaalfjarig Revelinho is dol op het levenslied. De posters 
van volkszanger Tommy Tijgers hangen aan de muur en als 
het even kan zingt hij het liefst over zaken die hij eigenlijk nog 
niet helemaal begrijpt. Als Revelinho hoort dat zijn ouders 
uit elkaar gaan, zit er maar één ding op. Samen met zijn 
vrienden haalt hij alles uit de kast om met het levenslied zijn 
ouders weer bij elkaar te zingen.

www.rialtofilm.nl
www.cinekid.nl/educatie
www.idfa.nl/onderwijs

Rialto
De Pijp

Donderdag 23 en
vrijdag 24 maart
10+12+14 uur



RIJKS MUSEUM
FOUNDER HOOFDSPONSOREN MET DANK AAN

BeKijK onze nieuwe pRogRammeRing 2022/23 
RIJKSmuSeum.nl/ondeRwijS
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WILD KIJKEN 
KRIS KRAS DOOR HET RIJKSMUSEUM

Het Rijksmuseum bestaat al 
sinds 1800. Ooit begon het als 
Nationale Kunst-Galerij in Paleis 
Huis ten Bosch in Den Haag. Maar 
daar woont nu de Koninklijke Familie. 

In 1808 verhuisde het museum 
op bevel van de toenmalige koning, 
Lodewijk Napoleon, naar de nieuwe 
hoofdstad. De eerste jaren zat het in het 
Paleis op de Dam, toen nog het Stadhuis 
van Amsterdam. Via het Trippenhuis op de 

Kloverniersvoorburgwal is het uiteindelijk in 
1885 in het huidige Rijksmuseum terecht-
gekomen. Pierre Cuypers heeft het gebouw 
ontworpen. Je kent hem wel, de architect 
van het Centraal Station. Er was kritiek op zijn 

bouwstijl. Men vond het veel te middeleeuws, en 
zo on-Nederlands. Maar honderddertig jaar later 
zit het Rijksmuseum met zijn wereldberoemde 
kunstschatten, zoals de Nachtwacht van Rembrandt 
en Het Straatje van Vermeer, en meer dan achtdui-
zend voorwerpen die het verhaal vertellen van acht 

eeuwen Nederlandse geschiedenis, nog steeds in de 
‘kathedraal van Cuypers’! 

Museumstraat 1
tram 1-7-19 (halte 

Spiegelgracht) 
tram 2-5-12 (halte 

Rijksmuseum) 
metro 52 (halte Vijzelgracht)

Tijdens Kunstschooldag[en] ga 
je samen met jouw klasgenoot-
jes en juf, meester of een andere 
begeleider die mee is op ontdekkings-
tocht door het museum. Jullie bekijken de 
collectie die jullie zelf graag willen zien. Geen 
verplichte kost. Maar om te zorgen dat jullie 
niet helemaal verdwaald raken tussen al die 
prachtige kunstwerken krijgen jullie spelste-
nen mee, de zogenaamde kijk- teken- en 
routestenen. Ook krijgen jullie een notitie-
boekje mee. Daarin kunnen jullie noteren 
wat jullie allemaal zien. Of tekenen… Het 
Melkmeisje van Vermeer bijvoorbeeld…

rijksmuseum.nl/onderwijs

Rijksmuseum 
Amsterdam

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
10+12+14 uur
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Hiphop-workshop 
 

LET YOUR MOVEMENTS DO THE TALKING
Aan het IJ in Noord, vlak bij 
Eye en de A’dam Toren, ligt de 
Tolhuistuin. Kom je met de pont 
dan zie je het gebouw met zijn 

typische jaren zeventig uitstraling 
al van verre liggen. Het is ontworpen 
door architect Staal. De architect die 
ook de A’dam Toren (vroeger de Shell 

Toren) en De Brakke Grond in de Nes 
heeft getekend. Lang geleden, eind 19e 
eeuw, luisterden rijke Amsterdammers 
in de tuin van het Tolhuis naar concer-

ten. Toen in 1912 de Buiksloterweg werd 
uitgebreid verdween een stukje tuin. In de 
jaren zestig dreigde alles te verdwijnen, omdat 

het IJ verbreed moest worden. Maar gelukkig 
werd daar een stokje voor gestoken. En daarom 
kunnen we nu genieten van kunst en cultuur in 
ruimtes waar nog niet zo heel lang geleden wel 

twaalfhonderd werknemers van het Koninklijke Shell 
Laboratorium Amsterdam zaten te lunchen. Vroeger 
de bedrijfskantine, nu concertzalen (Paradiso Noord), 
expositieruimtes, een café-restaurant én de dansstu-

dio’s van SGM. Daar waar jij tijdens Kunstschooldag[en] 
een hiphop-workshop krijgt.

IJpromenade 2
bus 38 (halte 

Buiksloterwegveer, pont F3 
(halte Buiksloterweg)

Lekker bewegen op de tofste 
beats? In de eerste hiphop-
dansschool van Amsterdam, Solid 
Ground Movement, ga jij dat tijdens 
Kunstschooldag[en] doen. Misschien heb 
je wel eens gehoord van break, pop & lockin’, 
new-style, old skool en afro. Dan weet je vast 
dat al deze bewegingsvormen dankzij de hiphop 
bestaan. In de workshop maak je kennis met al 
deze vormen. Eerst kijken dan doen. Je gaat 
ze zelf uitproberen. En dan zal je zien dat je 
na afloop de basiselementen van hiphop 
beheerst! Wist je trouwens dat hiphoppers 
helemaal niet hoeven te praten om te 
communiceren? Hun bewegingen spreken 
voor zich, bodylanguage! Dus… heb je wat 
te zeggen: let your body speak! Respect!

www.solidgroundmovement.dance
www.tolhuistuin.nl 

Solid Ground 
Movement
 Tolhuistuin 

Vrijdag 24 maart
10+12+14 uur
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SCHATKAMER VOL HISTORIE

Het Stadsarchief Amsterdam 
met vijftig kilometer archief en 
beeldmateriaal is het geheugen 

van de stad Amsterdam. Deze 
kilometers papier liggen allemaal 
opgeslagen in gebouw De Bazel 
aan de Vijzelstraat. Dit gebouw is in 
1926 gebouwd als bank. Daarvan is 

nog veel te zien, bijvoorbeeld de dikke 
kluisdeuren met daarachter de ‘safe 
deposit’ waar vroeger de kostbaar-
heden van de rijkste Amsterdammers 
werden bewaard. Op deze plek is nu de 

Schatkamer van het Stadsarchief. Hier vind 
je de mooiste stukken die verhalen vertellen 
over de geschiedenis van de stad.

Vijzelstraat 32
tram 2-12 (halte Koningsplein)  

tram 14 (halte Rembrandtplein)  
tram 24 (halte Muntplein)  

metro 52 (halte Vijzelgracht)

In de Schatkamer van 
het Stadsarchief is veel 
te ontdekken. Heel veel 
weetjes en feiten over de stad 
Amsterdam. Weet jij bijvoorbeeld 
aan wie we het lekkere Amsterdamse 
kraanwater te danken hebben? Of hoe 
Amsterdam er in de Middeleeuwen uitzag. Of 
wat er te zien was op de Wereldtentoonstelling 
in 1883? Je gaat het allemaal ontdekken tijdens 
Kunstschooldag[en]. Na een korte introductie 
ga je samen met jouw groepsgenootjes én een 
opdracht de Schatkamer in. Reken maar dat 
je met een hoofd vol weetjes het Stadsarchief 
weer verlaat!

www.amsterdam.nl/stadsarchief 
www.debazelamsterdam.nl

Stadsarchief 
Amsterdam

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
10+12+14 uur 
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DE STIJL - MIJN STIJL

Het Stedelijk Museum Amster-
dam is dé plek waar iedereen 

moderne en hedendaagse kunst 
en vormgeving kan ontdekken en 
beleven. Het museum bestaat al 

sinds 1874. Al zat het toen nog niet 
in het huidige gebouw. Dit gebouw 
bestaat uit twee delen. Binnen heb je 

dat helemaal niet in de gaten. Maar kom 
je aanlopen, dan zal het je vast opvallen. 
Let maar eens op de ouderwetse bakste-
nen muren. Deze oudbouw, ontworpen door 

A.W. Weissman, is al in 1895 gebouwd. Heel 
veel jaren later, in 2012, heeft architect Mels 
Crouwel en zijn team de nieuwbouw afgerond. 

Voor dat nieuwe gedeelte is een grappige naam 
bedacht: de Badkuip. Als je het witte gebouw met 
zijn schuine gladde buitenkant en kleine pootjes 

goed bekijkt, snap je wel waar die naam vandaan 
komt.

Museumplein 10
tram 2-3-5-12 (halte Van 

Baerlestraat)
tram 7 (halte Spiegelgracht)

Je zou het niet verwachten, 
maar al meer dan honderd jaar 
geleden is De Stijl door de Neder-
landse kunstenaars Piet Mondriaan, 
Gerrit Rietveld en Theo van Doesburg 
opgericht. Kenmerkend voor hun stijl zijn de 
rechte lijnen en de kleuren rood, geel en blauw. 
Waarom die rechte lijnen en waarom nou juist 
die kleuren? Wat hoopten ze ermee te berei-
ken? Dat ga je tijdens Kunstschooldag[en] 
allemaal ontdekken. Door beroemde 
werken te bekijken van bijvoorbeeld Piet 
Mondriaan en Gerrit Rietveld. En door 
zelf aan de slag te gaan! Samen met je 
klasgenoten maak je een levensgrote 
Stijl-compositie met grote kleurvlakken 
én jezelf. Grote kans dat je na afloop 
heel veel over de kunststroming De Stijl 
weet te vertellen. 

www.stedelijk.nl

Stedelijk 
Museum 

Amsterdam

Donderdag 23 maart 
10+14 uur
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Wijnand Stomp  
STORY COMEDY SHOW 

’t Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan 
is een van de monumentale loca-

ties van Stadsherstel Amsterdam. 
Het is gebouwd in de stijl van de 

Amsterdamse School, let maar eens 
op de karakteristieke bakstenen en zon-
nige gele accenten. Dit gebouw uit 1932 

is heel sterk verbonden met de geschie-
denis van Amsterdam-Noord. Er heerste in 

de jaren dertig veel werkeloosheid. De bouw 
van ‘t Zonnehuis leverde banen en inkomens 
op voor al die werkeloze (haven)arbeiders die 

er toen waren. Oorspronkelijk was ‘t Zonnehuis 
het verenigingsgebouw voor de arbeiders van het 

NDSM-terrein. Ze konden er sporten, toneelspe-
len, samen zingen. En het was de repetitieruimte 
voor harmonieën uit de buurt. In 1993 werd het 

gebouw net op tijd gered van de sloop. Gelukkig maar, 
want behalve dat het een prachtig monument is, is het 

tegenwoordig een podium voor musicals, voorstellingen 
en popconcerten met speciale aandacht voor creativiteit, 
vernieuwing en talentontwikkeling. En voor de Story Come-

dian die jij tijdens Kunstschooldag[en] gaat meemaken.

Zonneplein 30
bus 35 (halte Maanstraat)
bus 36 (halte Ananasplein)

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

www.stadsherstel.nl/eventlocatie/zonnehuis/
www.wijnandstomp.nl

‘t Zonnehuis
Stadsherstel 
Amsterdam

Vrijdag 24 maart
10+12+14 uur
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OP ZOEK NAAR DE VERBORGEN GESCHIEDENISThe Black Archives is geves-
tigd in het monumentale pand 

van Vereniging Ons Suriname, 
een oud schoolgebouw vlak bij 
de molen van Oost. De vereniging 
betrok het gebouw in 1973, alleen 

de eerste verdieping, want er zaten 
ook een buurthuis en kunstenaarsa-
teliers. Eenentwintig jaar later droeg 
de gemeente het pand over aan de 

vereniging. Sindsdien is ze de bewoner 
van de linker helft van het voormalige 
schoolgebouw. Het pand werd omge-
doopt tot Hugo Olijfveldhuis, vernoemd 

naar de bekende vakbondsleider. De naam 
prijkt op de buitengevel, goed zichtbaar voor 
iedereen. Als je aan komt lopen, zal die je 
direct opvallen. 

Zeeburgerdijk 19-B
tram 7 (halte Hoogte Kadijk)

tram 14 (halte Pontanusstraat)
tram 19 (halte Eerste van 

Swindenstraat)
bus 22 (halte Oostenburgergracht)

bus 37-41 (halte Dapperstraat)

The Black Archives is een 
historisch archief waar de 
verborgen zwarte geschiedenis 
zichtbaar wordt gemaakt. Je vindt 
er wel meer dan vijfduizend boeken. Ze 
gaan allemaal over slavernij en (de)kolonisa-
tie, gender, feminisme, Suriname, de voormalig 
Nederlandse Antillen, Zuid-Amerika, Afrika en nog 
veel meer. Je hebt er vast al veel over gehoord. 
Misschien vier je ieder jaar op 1 juli wel Keti Koti, 
de afschaffing van de slavernij. Een interactieve 
rondleiding door The Black Archives helpt je 
tijdens Kunstschooldag[en] bij de zoektocht naar 
de verborgen geschiedenis. 

www.theblackarchives.nl

The 
Black 

Archives 
Vrijdag 24 maart 
12+14 uur
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Het Tropenmuseum aan 
het Oosterpark in Amster-
dam-Oost is in 1926 opgericht. 

Het was toen gekoppeld aan 
het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen. Nu is dat het Research 
Center for Material Culture, een 
samenwerkingsverband tussen 

het Tropenmuseum, het Afrikamu-
seum en het Museum Volkenkunde. 
Verzamelde kennis over inheemse 
volken wordt in het Tropenmuseum ten-
toongesteld. De exposities gaan altijd uit 

van menselijke verhalen. En behandelen 
onderwerpen die voor iedereen belangrijk 
zijn, waar je ook woont. Overal ter wereld 
vertellen mensen elkaar verhalen, wordt er 

gefeest, gerouwd, versierd, gebeden, gevoch-
ten, muziek gemaakt. Of je nu in Azië bent, in 
Afrika, Latijns Amerika, Nieuw Guinea… Kijk 
en luister maar! 

Linnaeusstraat 2
tram 1-3 (halte Linnaeusstraat)

tram 7-14 (halte Alexanderplein)
tram 19 (halte Eerste Van 

Swindenstraat) 

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

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

www.tropenmuseum.nl

Tropen 
museum 

Donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart
10+12+14 uur



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

www.vaneesterenmuseum.nl

Van Eesteren Museum
Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam
T 020 - 4471857 

Openingstijden
Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 12:00 - 17:00 uur
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SPEEL MET LICHT, LUCHT EN RUIMTE 

Het Van Eesteren Museum is 
sinds oktober 2017 gehuisvest 
in het speciaal ontworpen 

Van Eesteren Paviljoen. Dit 
staat aan de noordoever van 
de Sloterplas in het hart van de 
groene Westelijke Tuinsteden, het 
huidige Amsterdam Nieuw-West. 

Geïnspireerd door de paviljoenbouw 
uit de jaren vijftig en zestig van de 
vorige eeuw hebben Korteknie Stuhlma-
cher Architecten een eenvoudig houten 
paviljoen ontworpen met heel veel glas: 

transparant, minimalistisch en doelmatig. 
Dat de kleur van het paviljoen donker is, 
heeft een speciale reden: zo zou het gebouw 
niet helemaal verdwijnen in de parkachtige 

omgeving. Bekijk tijdens Kunstschooldag[en] 
maar eens of de architecten hun doel hebben 
bereikt.

 Noordzijde 31
tram 7 (halte Sloterpark) 

tram 13 (halte Burgemeester 
Rendorpstraat)

metro 50 (halte Jan van Galenstraat)

Tijdens Kunstschooldag[en] 
kijk je door de ogen van 
stedenbouwkundige Cornelis 
van Eesteren naar de stad. Je zult 
kennismaken met zijn ideeën over de 
ideale stad en stapt in zijn schoenen tijdens 
de workshop Speel met Licht, Lucht en Ruimte. 
Die workshop start aan de Sloterplas naast het 
Van Eesteren Museum. Wat deed Van Eesteren met 
deze grote plas? Hoe konden de bewoners van de hoge 
flats en de lagere huizenblokken genieten van het 
uitzicht en de mooie plekjes van de oever? Daarover 
leer je binnen in het museum meer! Aan de hand 
van kaarten, een grote maquette, foto’s en objecten 
maak je kennis met Cornelis van Eesteren en zijn 
idealen. Daarna ga je zelf als stedenbouwkundige 
aan de slag. Je maakt een flat in het klein en 
plaatst die aan de oever van de Sloterplas! Bouw 
jij ook mee?

www.vaneesterenmuseum.nl

Van Eesteren 
Museum 

Amsterdam 

Vrijdag 24 maart 
10+12+14 uur 



Van kleuterklas tot groep 8,  
er zijn gratis online lessen 
voor iedereen.

We hopen je dit schooljaar  
te zien in het museum of online.
vangoghmuseum.nl/po

ZIE VINCENT
 OP SCHOOL

1892300-006 Advertentie ICC gids 148x210.indd   1 25-01-2023   12:25
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KIJKEN NAAR VINCENT

Het Van Gogh Museum bestaat 
uit meerdere gebouwen. Kijk 
maar eens goed als je aan komt 
lopen, ze zien er heel verschillend 

uit. Het rechthoekige hoofdgebouw 
aan de Paulus Potterstraat bestaat 
al sinds 1973. Het is ontworpen door 
de Nederlander Gerrit Rietveld. Later, 

in 1999, kwam er de tentoonstellings-
vleugel aan het Museumplein bij. Dit 
ellipsvormige gebouw met veel glas is 
een ontwerp van de Japanse architect 

Kisho Kurokawa. Groter kunnen de 
verschillen niet zijn: de rechte lijnen van het 
Rietveldgebouw en de ronde lijnen van de 
Kurokawavleugel. 

Museumplein 6
tram 2-5-12 (halte Van 

Baerlestraat)
 tram 3 (halte Museumplein)
tram 7 (halte Spiegelgracht)

Dit jaar viert het Van 
Gogh Museum zijn vijftigja-
rige bestaan. Sinds 1973 komen 
mensen van over de hele wereld 
het werk van Vincent van Gogh en zijn 
tijdgenoten bewonderen. De aardappeleters 
bijvoorbeeld, Zonnebloemen, Korenveld met 
kraaien, Amandelbloesem, en nog veel meer. Een 
aantal ga je vast zien tijdens de rondleiding Kijken 
naar Vincent. Allerlei onderwerpen komen aan bod, 
waaronder schildertechniek, kleurgebruik, compo-
sitie, licht, materiaal, thematiek en smaak. Kijken 
is een belangrijk onderdeel van de rondleiding, 
maar daar blijft het niet bij. Je gaat ook doen. 
Een tekening maken bijvoorbeeld of een gedicht 
schrijven. Of je gaat op zoek naar de emoties in 
de schilderijen van Vincent van Gogh. Zo leer je 
deze wereldberoemde schilder tijdens Kunst-
schooldag[en] echt goed kennen!

www.vangoghmuseum.nl/po

Van Gogh 
Museum

Donderdag 23 maart 
12+14 uur
Vrijdag 24 maart
10+12 uur



Na de
Kunstschooldag[en] 
verder met film in de 
klas?
IDFA biedt tientallen korte films met 
lesmateriaal – speciaal voor het primair 
onderwijs. Films die aanzetten tot discussie, 
films die aansluiten op de lesstof, films 
waarmee de blik van leerlingen wordt 
verruimd. Via Docschool Online gratis in de 
klas. Of in een theater bij jou in de buurt.

www.idfa.nl/onderwijs
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4 NIEUWE EINDEXAMENPRODUCTIES
2 AVONDEN DANS | 2 DANSVOORSTELLINGEN PER AVOND

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

AANVANG 20.00 UUR
TICKETS 12,50 EURO
RESERVEREN: 
reserveren@stichtingjam.nl

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

AMSTERDAM URBAN DANCE COMPANY 
PRESENTEERT

DONDERDAG 13 APRIL

LA LUNA MEA NUI

VRIJDAG 14 APRIL 

MARIPOSA ‘À MON JEUNE MOI’

‘In the night of the full moon 
we’re exploring the colors of 
the aura’

Wat als je eigenschappen minder 
worden en je emoties je verlaten?

Dansers:
Shannon Neijndorff
Manon Ottenhof
Kayleigh Walstra
Brit de Graaf
Kayva Dehne 

Dansers:
Jaydon Wijdenes
Isabelle Bouweir
Lea Manupassa
Roos Stapel
Anouk van het Kaar
Cloudia Buttner

De levenscyclus van de 
vlinder: van rups via cocon 
tot vlinder

Dansers: 
Jayden Ramphal
Nimo Dongen 
Bodine van der Kruis 
Devainy Oehlers
Lotte van Delft
Anne-Louise Boer 

Zijn we niet van ver gekomen? Wees 
trots op datgene wat we al bereikt 
hebben!

Dansers:
Barend Elias
Nikita Markx
Zayona Agyekum
Anne Robat

2023
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Amsterdam Urban Dance Company is een 
structureel samenwerkingsverband tussen 
PACT+DANS van het ROC van Amsterdam, een 
aantal jonge dansgezelschappen en Stichting 
JAM.

Ook in het schooljaar 2023-2024 brengt Amsterdam Urban Dance 
Company een dansvoorstelling op locatie. Of het nu in de theater-
zaal, de aula of het gymlokaal van de school is, in een buurttheater 
of wijkcentrum, de dansers komen naar je toe!

De dansvoorstelling is beschikbaar in de periode 
tussen de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie.

info@amsterdamurbandance.nl | 020 - 622 01 83 | www.amsterdamurbandance.nl

Een energieke dansvoorstelling door jongeren voor jongeren

DANSVOORSTELLING
OP LOCATIE 2023-2024

OSFOSF

Solisten van het 
Ouderen Songfestival 
op tournee 
Van april tot half september 
Door Amsterdamse wijken en buurten
Begeleid door pianist Kees van Zantwijk 
Met een programma dat telkens 
ietsje anders is

Kom kijken, kom luisteren!

Data, locaties en informatie:
www.ouderensongfestival.nl

Tour de Chant Ouderen Songfestival®
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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

OUDERE ZANGTALENTEN
met optredens in bekende theaters

Steun Stichting JAM
en word donateur!

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

Bijzondere (school)projecten 
voor JONG en OUD

OUDERE ZANGTALENTEN

JONGE DANSTALENTEN met 
eigen professionele podia 
om zich verder te ontplooien

WORDT U OOK ZO BLIJ VAN:

KUN
ST S CHOOLDAAGG

8e-GROEPERS met een dag vol 
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B&D printing/mediaconsultancy is specialist in drukwerk,  relatiemagazines en

DM acties. O.a. verzorgen wij in opdracht van Stichting JAM de productie 

van het Kunstschooldag[en] 2023 drukwerk.

Een relatiemagazine,
een fraai ontworpen folder

of een nieuwe bedrijfsbrochure?

Kerckeboschlaan 43, 3708 XH Zeist. E-mail hans@bendprintingmedia.nl

 
Voor meer informatie neem contact op met Hans van Waaijen,  06 - 26 01 88 95



sign grafisch ontwerp

eriksign.nl
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Kunstschooldag[en] 2022



In2024
zijn alle 

8e-groepers 
weer van harte

welkom bij de
Amsterdamse 

kunsten!

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

Kunstschooldag[en]®

donderdag 21 en
vrijdag 22 maart
2024



Kunstschooldag[en]®

1 Allard Pierson
2 Amsterdam Museum
3 Amsterdams Marionetten
4 Amsterdamse School Museum Het Schip
5 Bijlmer Parktheater
6 Centrum Beeldende Kunst Zuidoost
7 De Appel 
8 De Balie
9 De Blauwdruk
10 De Hallen Amsterdam
11 De Kleine Komedie
12 De Nieuwe Kerk
13 DeLaMar West
14 DGAI Music School
15 Embassy of the free Mind
16 Eye Filmmuseum
17 Fashion for Good Museum
18 Foam
19 Framer Framed
20 Hermitage
21 Het Scheepvaartmuseum
22 Imagine IC 
23 ITA
24 Joods Museum junior
25 Jungle Amsterdam
26 Likeminds
27 Luther Museum
28 Melkweg
29 Museum Ons’ Lieve Heer Op Solder
30 Museum Tot Zover
31 Museum Van Loon 
32  Muziekschool Amsterdam Centrum/Oost 
33 Muziekschool Amsterdam Noord
34 Nederlandse Filmacademie
35 Nieuw Dakota
36 Noordje
37 OBA Javaplein
38 Oosterkerk
39 oude kerk
40 Paradiso
41 Pianola museum
42  Rialto De Pijp 
43 Rijksmuseum Amsterdam
44 Solid Ground Movement
45 Stadsarchief Amsterdam
46 Stedelijk Museum Amsterdam
47 ‘t Zonnehuis
48 The Black Archives
49 Tropenmuseum
50 Van Eesteren Museum Amsterdam
51  Van Gogh museum

PLATTEGROND



Kunstschooldag[en]®Colofon
Producent Rob van Waaijen
Productieleiding Rob van Waaijen, Willemijn Ploem
Productieassistentie Maarten Hietbrink, Ben Lansink
Redactie Willemijn Ploem 
Vormgeving Sign, Erik Treure
Drukwerk B&D printing/mediaconsultancy
ICT Adil Kengen, Tom Welter

Amy Brigitha
Anouk Custers
Ans Barning
Barbara Aukes
Barbara Tepper
Bazilia Gomes
Bryan Druiventak
Cathelijne Schaafsma
Claudius Kuiper
David Smeulders 
Delano Mac Andrew
Denissio Monkou
Eline Minnaar
Eline Visser
Elisia da Silva Martins Pecas 
Ellen Alvares

Elvira Pouw
Ernst van Keulen
Eva van de Vlasakker
Francien Hagenaars
Frederieke Cannegieter
Hanneke Janssens
Harmen Kuiper
Irene Lips
Isabelle Britto
Janne Dijk 
Jasha van der Wel
Jazzy Taihuttu
Joachim Bosboom
Joan de Vries 
Joanne Oldenbeuving
João Vitalis 

Johan Valster
Kaija de Valk
Karin van der Voort
Kasper Janse
Katja van Andel
Laura Cramwinckel
Loes Boevrie
Loes van Lier
Loïs van Wijnen
Mandy van Veen
Margriet Roelandse
Marije Veenstra
Marije Veenstra 
Marsha Knuf
Marwati Janssens
Max van Bossé

Myrna Keizer
Nina Ziegler
Noa Bawits
Olav den Brekel
Otto Smienk
Pauline Otten
Pieter Hennipman
Rosalie van der Harst 
Rosanne Luyckx 
Shanoy Koel
Stefanie van Odenhoven
Tim de Goede
Tyrone Soe-Agnie 
Vitória Nobrega
Wendy Ho

Stichting JAM

Recht Boomssloot 9 huis

1011 CR Amsterdam

020 - 622 01 83 

info@kunstschooldag.nl

www.kunstschooldag.nl

www.facebook.com/
Kunstschooldagen

www.stichtingjam.nl

Veel dank zijn wij verschuldigd aan alle deelnemende 
kunstinstellingen, artiesten, kunstenaars, dansers en begeleiders 
van PACT+DANS ROC van Amsterdam, acteurs en begeleiders van 
Jeugdtheaterschool Zuidoost en iedereen die heeft meegeholpen 
om Kunstschooldag[en] 2023 tot een succes te maken. 

Wij bedanken alle fotografen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van het 
programmaboek Kunstschooldag[en] 2023. In het bijzonder:

Drukfouten en programmawijzigingen voorbehouden

Betul Ellialtioglu Framer Framed gebouw

Gerrit de Jager Allard Pierson tekening

Huub Zeeman Amsterdamse School Museum 
Het Schip | De Kleine Komedie | 
Eye Filmmuseum activiteit

Isabel Nabuurs Allard Pierson gebouw

Jeffrey Steenbergen Stadsarchief gebouw

Jimena Gauna de Appel activiteit

Lilian van Rooij Museum Ons’ Lieve Heer op 
Solder activiteit

Luuk Kramer Van Eesteren Museum gebouw 

Maarten Nauw oude kerk activiteit

Mike Bink Nieuwe Kerk activiteit

Monique Kooijmans Allard Pierson activiteit

Nadine Baadjou Bijlmer Parktheater activiteit

Nicolas 
Brenninkmeijer

Fashion for Good Museum 
activiteit

Peter Kooijman Museum Van Loon 
activiteit|gebouw 

Robbert Kamphuis Amsterdams Marionetten 
Theater activiteit 

Roger Cremers Joods Museum junior activiteit

SACO Luther Museum Amsterdam 
gebouw 

Suzan Baars Amsterdams Marionetten 
Theater gebouw 

Tomek Whitfield Stedelijk foto activiteit

Willemijn Ploem

DeLaMar West | Fashion for Good Museum | Foam | 
Hermitage | Het Scheepvaartmuseum | Joods
Museum junior | Jungle Amsterdam | Likeminds | 
Melkweg | Museum Ons’ Lieve Heer op Solder |
Nederlandse Filmacademie | De Nieuwe Kerk | 
Oba Javaplein | Oosterkerk | Paradiso | Rialto | 
Rijksmuseum | Stedelijk Museum | ‘t Zonnehuis |  
The Black Archives | Tropenmuseum | Van Gogh 
Museum gebouw  Melkweg OZ | Tropenmuseum 
activiteit
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PROGRAMMA 2023

Kunstschooldag[en]®

DONDERDAG 23 MAART 
VRIJDAG 24 MAART

SUBSIDIENTEN & SPONSORS & DONATEURS

HOLLAND

®

:




