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BESTE ALLEN!  

 

Het is bijna zo ver..  

Op dinsdag 24, woensdag 25 & donderdag 26 April: de KUNSTDAGEN 2018!   

 

Drie dagen lang zijn jullie te gast bij een kunstenaar ‘in huis’. Je werkt samen met deze 

kunstenaar in zijn of haar standplaats, denk aan een atelier, een studio of een nog nader te 

bepalen locatie. De kunstenaar en zijn werk is de inspiratiebron, het vertrekpunt. Daarnaast 

werkt iedere kunstenaar dit jaar vanuit het thema; ‘Portret’. Het is een beginpunt van een 

driedaagse tocht die jij gaat maken samen met één of meerdere kunstenaars.      

Je krijgt in ieder geval een kijkje in de keuken. Een kijkje in de keuken van het beroep: 

Kunstenaar. Je gaat proeven en meemaken hoe het is om van niets, iets te maken. Waar 

begint een idee voor een kunstwerk, theater of dansvoorstelling/ performance, hoe 

componeer je een song?  Kruip deze dagen in de huid van een kunstenaar, laat je inspireren, 

spring erin en maak mee! 

!!Lees de informatie over jouw workshop goed door, kijk goed of je iets mee moet nemen 

en hoe laat je waar moet zijn!! 

Op iedere locatie wordt er naar een eindproduct| kunstwerk, lied, performance 

tentoonstelling of voorstelling gewerkt en op donderdagmiddag presenteer je dat voor eigen 

publiek. (je medemakers en andere workshoppers). 

Alvast veel plezier!! 

 

Ook namens de gehele kunstsectie, 

Nienke Bakker & Anna Boelens  
Kunstcoördinatoren, Gerrit van der Veen College 
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 Workshop 1. Fotografie & Muziek 

 

 

FOTOMUZIEK 

In deze workshop starten we met fotografie. Je resultaat zal een presentatie zijn waarbij 
foto´s die jullie gemaakt hebben, gecombineerd worden met tekst en muziek.  

We beginnen de workshop in FOAM (Keizersgracht 609, aanwezig 10.45 uur). Je krijgt een 
rondleiding waarbij aandacht zal zijn voor portretten. Daarna ga je met een opdracht de stad 
in om zelf foto’s te gaan maken. 

Met het ‘geschoten’ materiaal werken we verder op school in het muzieklokaal en in de 
mediatheek of het computerlokaal. 

Kunstenaars & workshopdocenten: Arnold Schellens en Jan Severins 

!!! N.B. Materiaal: Zorg voor een fototoestel of telefoon waarmee je goed kunt 
fotograferen. De foto’s moeten op een USB-stick of in een computer terechtkomen. Zorg dat 
je de foto’s kunt verzenden via e-mail of met behulp van een kabeltje (meenemen!) kunt 
kopiëren. 

Dinsdag      24-4 10.45 uur FOAM  
Keizersgracht 609 

Woensdag 25-4 9.00 uur Gerrit van der Veen 
College, lokaal 04 

Donderdag 26-4 9.00 uur Gerrit van der Veen 
College, lokaal 04 
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Workshop 2.    

 Je moet je   DRUK maken 
Druktechnieken zijn al heel oud maar zeker niet ouderwets. Veel kunstenaars werken nog 
met deze technieken. In drie dagen ontdek je verschillende druktechnieken. 

Etsen, een diepdruk, alleen de diepe gedeelten worden afgedrukt. Linosnede, een hoogdruk, 
de hoge delen worden afgedrukt. En stencilen/zeefdrukken, een vlakdruk, hierbij wordt alles 
op hetzelfde vlak afgedrukt. Tijdens de kunstdagen zullen jullie hier meer over leren. 

Leer de ambacht van 
deze druktechnieken 
en maak daar een 
modern portret van. 
Een portret laat iets 
zien over de persoon 
zelf, zowel geposeerd 
als on-geposeerd. Je 
zet iemand zijn leven 
stil voor een klein 
moment. Neem daarom een foto van jezelf mee, uitgeprint of een fotoafdruk. Dit zal jouw 
inspiratiebron zijn van de kunstdagen. (Geen foto geen portret) 

VOOR ALLE DRIE DE DAGEN GELD: OUDE KLEDING AAN/KLEDING DIE VIES MAG WORDEN! 

            ETSEN             LINOSNEDE  ZEEFDRUK   STENCILEN  

 

Dinsdag 24 - 4 9.30 – 15.00 uur MK 24 

Woensdag 25 - 4 !! 9.00 – 15.00 uur Gerrit van der 
Veen College !! Lokaal 27, 38, 39  

Donderdag 26-4 9.30 – 15.00 uur MK 24 
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Workshop 3.  Schrijven 

 

Hou je van schrijven? Maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Wacht je op inspiratie, 
of wil je wel eens weten hoe je je eigen teksten nog beter kan maken? Of heb je misschien 
zin om eens uit te proberen of schrijven iets voor jou is? Kies dan voor deze workshop bij de 
kunstdagen! 

Met een heleboel verschillende opdrachten zit er altijd iets bij waar jij van AAN gaat. 
Sinds 2016 ben ik - naast theaterdocent - ook docent creatief schrijven. In de gewone lessen 
is er niet altijd tijd om daar dieper op in te gaan, dus ik verheug me enorm om tijdens de 
kunstdagen met jullie echt de tijd te hebben om te gaan schrijven. We werken echt naar een 
eindproduct toe wat we zullen 
voorlezen of presenteren aan het slot. 

Liefde is een tuinman 

hij bewondert wat al is  

en koestert wat nog in aarde  

donker ligt te wachten 

geeft behoedzaam water  

en wat zon 

weet hoe  

haast achteloos  

te wachten 

tot  

ik  

bloei. 

Kunstenaar| workshopdocent:  
Nienke van Spreeuwel 

!!Neem schrijfgerei mee!! 

  

 

Dinsdag 24 - 4 9.00 – 15.00 Marci Panis 

Woensdag 25 - 4 9.00 – 15.00 Marci Panis 

Donderdag 26-4 9.00 – 15.00 Marci Panis 
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Workshop 4.  Beeldend | Maskers  

 

  

 

Wil je weten hoe je gezicht er ook uit kan zien? 

Ben jij het, of niet? Gemanipuleerd of real. Wat zien wij, als wij jouw zien?  

In drie workshopdagen kan je je gezicht veranderen in wat of wie je ook wilt zijn. 

Kneden, modelleren, gieten, schuren, lijmen, voegen, schilderen 

Wij maken een 3 dimensionale afdruk van je gezicht.  Deze bewerk je tot ….  wie of wat je 
ook wilt zijn. 

(je moet er wel tegen kunnen dat je gezicht even voor 20 minuten onder de modder (alginat) verdwijnt 

 

Kunstenaar & workshopdocent: Susann Rittermann 

  

Dinsdag 24 - 4 9.00 – 15.00 Marci Panis 

Woensdag 25 - 4 9.00 – 15.00 Marci Panis 

Donderdag 26-4 9.00 – 15.00 Marci Panis 
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 Workshop 5.  Beeldend 3D  

 

 

In deze workshop is jouw eigen inbreng heel belangrijk.  Wat we precies gaan doen, ligt dan 

ook onder andere in jouw handen.  Een zelfportret maken met verf, maar niet op de 

traditionele manier met kwast en doek maar met mallen en alternatieve technieken.  Zo kun 

je bijvoorbeeld je hoofd 3d in verf afgieten, of een portret maken geïnspireerd op je 

favoriete kledingstuk. Het proces, met daarin de verschillende stappen en beslissingen die je 

maakt, is  belangrijk. Het is niet alleen ‘wat je doet, maar ook ‘hoe je het doet’. 

Kunstenaar & workshopdocent: Joris Ringers: beeldend kunstenaar, afgestudeerd in de 
richtingen schilderen en monumentale vormgeving aan de academie voor beeldende kunst 
St.Joost te Breda.  Ieder werk is een zoektocht naar de fundamenten van de schilderkunst 
waarin vragen als 'wat is schilderkunst ?' en ‘Aan welke criteria moet een schilderij voldoen?’ 
een belangrijke rol spelen.   
 

Dinsdag 24 - 4 9.00 – 15.00 Marci Panis 

Woensdag 25 - 4 9.00 – 15.00 Marci Panis 

Donderdag 26-4 9.00 – 15.00 Marci Panis 



 9 

Workshop 6. Theatermaken 

 

Een theatrale zoektocht naar de schoonheid van het abnormale 

  

 

 

Ben je ‘Gewoon of Bijzonder? En wat is dat dan? Ieder mens heeft wel een paar gekke kleine 

eigenaardigheden, vreemde gewoontes die diegene juist zo bijzonder maakt. 

Deze drie dagen gaan we opzoek naar het de schoonheid van het abnormale. In deze drie 

dagen verzamel je naar aanleiding van heel veel korte spel, schrijf & maak opdrachten een 

berg theatraal materiaal. Op dinsdagmiddag nemen we je mee naar een voorstelling om nog 

meer inspiratie op te doen.  Met het verzamelde materiaal ga je vervolgens aan de slag om 

zo met z’n allen tot een korte performance te komen. (Samen)Spelen, improviseren, 

schrijven, denken, dansen, lezen, kijken, bouwen, monteren, Knallen!!!  

!! Kom dinsdag en woensdag met de fiets!! 

Theatermakers & docenten: Anna Boelens, Zoscha van Erkel & Roxy Verwey 

Dinsdag 24 - 4 9.00 – 15.00 Marci Panis 

Woensdag 25 - 4 9.00 – 15.00 Marci Panis 

Donderdag 26-4 9.00 – 15.00 Marci Panis 
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Workshop 7.  Performance art| beeldend 

 

 
 

Kan een portret een performance zijn?  Of een ding dat beweegt? Kan het een animatie zijn? 
Zouden we samen met onze eigen lichaamsdelen één portret kunnen maken? Zouden we in 
een portret zintuigelijke illusies kunnen creëren zodat je bijvoorbeeld de hand van iemand 
anders voelt alsof het je eigen hand is? We zullen experimenteren met fotografie en digitale 
media en zullen een serie kleine performances creëren met spiegels en verschillende 
objecten. Taal, tijd en ruimte zullen belangrijke aspecten zijn tijdens het maakproces.  

 

 

 

Kunstenaar & Workshopdocent: Fiona Whelan, beeldend kunstenaar en theatervormgever 
zoekt 10 leerlingen die met haar deze vragen tijdens de kunstdagen willen onderzoeken.  

Dinsdag 24 - 4 9.00 – 15.00 Marci Panis 

Woensdag 25 - 4 9.00 – 15.00 Marci Panis 

Donderdag 26-4 9.00 – 15.00 Marci Panis 
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Workshop 8.           Fashion & Design 
 

In deze workshop vertaal je jouw kijk op het thema van de Kunstdagen ‘het Portret’ naar een 

one of a kind outfit. Laat je creativiteit niet beperken in het gebruik van materialen of 

technieken, alles is mogelijk van stof tot plastic en van naaien tot blockprinting.  

Sabine Staartjes is een Electic Fashion Designer met een eigen label: Studio Sabine Staartjes. 

Ze laat zich inspireren door invloeden vanuit de urban scene, de jaren ’80 en high class 

invloeden. Sabine ontwerpt kleding, accessoires en sieraden. Voor collecties, klanten en 

artiesten. Zo maakte ze outfits voor Pink Oculus, Giovanca en Yentl en de Boer.   

Kunstenaar& Workshopdocent: Sabine Staartjes 

www.sabinestaartjes.com  

 

 

Dinsdag 24 - 4 9.45 – 15.00 Nowhere 

Woensdag 25 - 4 9.45 – 15.00 Nowhere 

Donderdag 26-4 9.45 – 15.00 Nowhere 

 

  

http://www.sabinestaartjes.com/
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Workshop 9.      Freestyle Dance Class 

 
 

In deze workshop verdiepen we ons op een speelse manier in het ontdekken van jouw 
bewegingstaal. Naast de individuele groei richten we ons ook op het sociale aspect binnen 
de hiphop cultuur. Het stimuleren van creativiteit en plezier staan centraal.  

Yordana Rodriguez is danseres en choreograaf en danste o.a. bij ISH, Aya en Illusionary 
Rockaz. Ze is thuis in veel verschillende dansstijlen, maar Poppin is haar favoriet. Ook Kim 
Tawjoeram danst al van jongs af aan, zij verdiepte zich met name in de Hiphop en 
Housedance. Samen zijn zij Native Moons en verzorgen zij elke maandag danslessen in 
Nowhere en hosten ze regelmatig All Style Battles voor hun dansers.  

https://www.facebook.com/NativeMoons2017/  

 

 

 

Dansers| kunstenaars& workshopdocenten: Native Moons ~ Yordana Rodriguez en Kim 
Tawjoeram 

Dinsdag 24 - 4 9.45 – 15.00 Nowhere 

Woensdag 25 - 4 9.45 – 15.00 Nowhere 

Donderdag 26-4 9.45 – 15.00 Nowhere 

https://www.facebook.com/NativeMoons2017/
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Workshop 10.         Songwriting Bootcamp  

 

Deze workshop is voor iedereen die wil proeven van het leven als artiest in de muziek. Je 
gaat zelf een nieuwe song schrijven, de studio in met een hit-producer om je eigen nummer 
op te nemen en werken aan de presentatie ervan. In deze drie dagen werken we in 
writerscamp-opzet waarin je opdrachten krijgt om je eigen gedachten, gevoel en ideeën uit 
te werken tot een complete song. 

De workshop wordt begeleid door zangeres en songwriter Kris Berry en producer en 
toetsenist Andy Ricardo. Kris Berry tourt momenteel door de UK als supportact van Gregory 
Porter en Andy Ricardo is o.a. producer van artiesten als Jonna Fraser, Gers Pardoel en Jayh 
Jawson. 
 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.krisberrynow.com/  
https://soundcloud.com/andyricmusic 

 

Dinsdag 24 - 4 9.45 – 15.00 Nowhere 

Woensdag 25 - 4 9.45 – 15.00 Nowhere 

Donderdag 26-4 9.45 – 15.00 Nowhere 

 

 

 

http://www.krisberrynow.com/
https://soundcloud.com/andyricmusic
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Routebeschrijving Foam, workshop 1 
FOAM 
Keizersgracht 609 

 

Foam is het beste te bereiken met het openbaar vervoer. Neem tram 16 en 24 vanaf 
Centraal Station en stap uit bij halte 'Muntplein'. Als je met de auto komt, kun je het beste 
parkeren bij Apcoa Parking Prins & Keizer. Ruimte voor fietsen bij het museum is beperkt, 
dus wij raden je aan gebruik te maken van Fietspuntstalling Pathé de Munt. 

Routebeschrijving MK 24, workshop 2 

MK 24 hét centrum voor kunsteducatie in Amsterdam.  

Mauritskade 24 

1091 GC Amsterdam 

REGELS?! 

Ja, er zijn regels. We 

zijn te gast in het 

gebouw van MK24.  

De bekende 

schoolregels gelden 

tijdens de 

kunstdagen. Wat wij 

van jou verlangen is 

dus dat je zorgt dat 

je op tijd bent, dat je 

open staat voor 

nieuwe en andere 

ideeën en dat je deze 

kunstdagen op die 

manier voor jezelf en 

voor de rest het 

prettigst maakt. 

http://www.apcoa.nl/parkeren-in/amsterdam/apcoa-parking-prins-keizer.html
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/fiets/fietsenstallingen/fietspuntstalling-1/
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Routebeschrijving Marci Panis, workshops 3, 4, 5, 6 & 7 

 

Marci Panis 
Marcusstraat 46-52 
1091TK Amsterdam 

 

Openbaar Vervoer 
Metro 
– van Amsterdam CS: lijn 51, 53, 54 
– van Amsterdam Amstel: lijn51, 53, 54 (richting CS) of 10 min. lopen 
uitstappen station Wibautstraat, uitgang Gijsbrecht van Aemstelstraat 
Tram 
Tram 3, 12 en 5 min. lopen 

 
 

 

REGELS?! 

Ja, er zijn regels. We zijn te gast in het gebouw van MK24.  De bekende schoolregels gelden 

tijdens de kunstdagen. Wat wij van jou verlangen is dus dat je zorgt dat je op tijd bent, dat je 

open staat voor nieuwe en andere ideeën en dat je deze kunstdagen op die manier voor 

jezelf en voor de rest het prettigst maakt. 
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Routebeschrijving Nowhere, workshops 8, 9 & 10 

 

Nowhere 
Madurastraat 90 
020 4636912 

 

Openbaar Vervoer 
Tram 14 & Bus 22 (richting de Indische Buurt ) stoppen op het Javaplein.  
Voor beide: uitstappen op halte Javaplein. 
Te voet vanaf het Javaplein: 
Vanaf het Javaplein loop je schuin links de Borneostraat in. Vervolgens 
neem je de eerste straat links, dat is de Madurastraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGELS?! 

Ja, er zijn regels. We zijn te gast in het gebouw van MK24.  De bekende schoolregels gelden 

tijdens de kunstdagen. Wat wij van jou verlangen is dus dat je zorgt dat je op tijd bent, dat je 

open staat voor nieuwe en andere ideeën en dat je deze kunstdagen op die manier voor 

jezelf en voor de rest het prettigst maakt. 
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Groepsindeling 

Workshop 1 Fotomuziek, Foam |Gerrit van der Veen  

 Luca Brandse 

 Iben Dekker 

 Laura Kas 

 Ophir Gautier 

 Gina Marbus 

 Nina Saalmink 

 Olivia Proper 

 Niko Maatman 

 Malou Peters 

 Wester Kouwenhoven 

 Wijnand van den Hoogen 

 Chandra Chiappalone 

 Yoni Dagevos 

 Isa Wolff 

 

Workshop 2 Druk maken, MK 24 en Gerrit van der Veen College 

 Othman Amarcach 

 Isabel van Gelder 

 Fee Broekhuizen 

 Ivan Sisarica 

 Alexander Molenaar 

 Philip Wellen 

 Sebastiaan Kok 

 Wassim Namri 

 Tim kappers 

 Diego de Lagh 

 Kaan Bozkurt 

 Esmée Hulst 

 Hannah van Trigt 

 Jaïr de Muynck 

 Mara van keller 

 Sander de Wolf 

 Peyle Troost 

 Elliot Versleijen 

 Daan Pet 

 Jay Kunst 

 Wikke van Vliet 

 Jermilo Naisso 

 Tjerk segers 

 Alexander de Sévaux 

 Augustus Immink 

 Daan Vries 

 Rhoderick Sorée 

 Cyp Hugenholtz 

 Dille Greunsven 

 Boaz Brutschin 

 Sebastiaan langenberg 

 Noor Schepers 



 18 

Vervolg Workshop 2 
 

 Inez Prinsen 

 Julia Dijkman 

 Tessel Clercx 

 Julia Walderveen 

 Roos Hollebeek 

 Gina Venegoor 

 Jelle Stokvis 

 Stein Groen 

 Nick Selter 

 Crispijn Prevoo 

 Neo Festen 

 Sahra Pozam 
 

Workshop 3 Schrijven, Marci Panis 
 Manar Acheffay 

 Holly Meijer 

 Bente Schoones 

 Havana van Wijnen 

 Mariza Verschoor 

 Julia Roskam 

 Sophie Reinhold Sprenkling 

 Lara Topalovic-Henn 

 Morgan van Gelderen 

 Maria Kessels 

 Juliette Couzij 

 Célestine Overkamp 
 

Workshop 4 Beeldend | maskers, Marci Panis 
 Teun Sprikkelman 

 Amir Kila 

 Rosa Oude Ophuis 

 Micky Matroos 

 Olivier Tilanus 

 Nick Cornet 

 Mees Broekema 

 Charly Sijmons 

 Mees van Schaik 

 Laelia Salomons 

 
Workshop 5 Beeldend 3D, Marci Panis 

 Kiki van Soest 

 Tuana Erkut 

 Ghalia Ghalib 

 Oumaima Benali 

 Lizzie van Steenderen 

 Larissa Larsson 

 Juna Ackhaus 

 Rachel Worms 

 Maceo Stitou 

 Isabella Kersten 
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Workshop 6  Theatermaken, Marci Panis 
 Macy Raven 

 Mae Stokkink 

 Jesika Magally 

 Lara Kome 

 Elisa Spierings 

 Igor Pradhan 

 Whitney Faye 

 Noah Parris 

 Moos Wurms 

 Bregtje van der Zaag 

 Tex Fonds 

 Renske Tigenkamp 

 Annemijn de Zwart 
 

Workshop 7 Performance art | beeldend Marci Panis 
 Bodil Wergius 

 Pip Springer 

 Zina Laan 

 Aune Schuur 

 Coen Scharff 

 Siddh van der Sluis 

 Senna van Munster 

 Yara van Wing 

 Mia Hudson 

 Jonas Mouzouni 
 

Workshop 8 Fashion & design, Nowhere 
 Noor Severijn 

 Iza Ilahi 

 Safae el Moumni 

 Rosalie de Jong 

 Amber de Goede 

 Tess Klinkert 

 Maïli Dumont 

 Finn Tan 

 Bregje Luyten 

 Isa de Boer 
 

Workshop 9 Freestyle dance class, Nowhere 
 Noemi Pennartz 

 Liv Alker 

 Valentina Verbeek 

 Eve van Valkenburg 

 Sophie Haring 

 Bram de Vries 

 Douwe Romkema 

 Siroy Loman 

 Charlize Kamphuijs 

 Sebastian Warradijn 
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Workshop 10 Songwriting bootcamp, Nowhere 
 Stepan Gormuzov 

 Yasmina Bourdoud 

 David Lamberts 

 Blen Kurbachew 

 Manne van Doorne 

 Jesse Bratlema 

 Titus Groot 

 Thijs Jaspers 

 Soundous de Roo 

 Kayla der Meer 

 Elfi Maass 
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