Guided walks through the neighbourhood
A special guided tour through the Nieuwmarkt neighbourhood has been organised by Gilde Amsterdam
(Mee in Mokum). Walks start Saturday at 10:30am and
11:30am and on Sunday 12:00 noon and 1:00pm. Starting point: De Flesseman on Nieuwmarkt. Tours end
at the central exhibition at the Zuiderkerk. Cost: euro
7,50. For further information/booking visit
www.gildeamsterdam.nl
VOX-POP
Five artists explore the theme of space at
VOX-POP, the creative space of the Faculty of Humanities (Amsterdam University,
Binnengasthuisstraat 9). Curator Elisa
Matse. www.voxpop.uva.nl
Children’s Art Exhibition
Children’s Art Exhibition at Amsterdam
House of Arts and Crafts, Oudeschans
21. Artwork by children of The White Elephant, a local primary school, as a result
of several workshops under the guidance
of Nieuwmarkt artists on the theme of
‘Sustainability’.
Art in the Koningsstraat
In the windows of the street Koingsstraat
artworks are on display of 25 of the participants a week before the Open Ateliers
Weekend. The opening will be held on
Friday the 30th of September at 4pm till 6
pm at Il Sogno, The Italian Conceptstore,
Koningsstraat 19.
The Boomsspijker
Artworks by seven participating artists at
the Community Centre The Boomsspijker, Recht Boomssloot 52.
Zondagsschilders
Zondagsschilders (Centre of Visual Arts),
Geldersekade 101, has an Open Day on
Sunday the 8th of October. This centre offer courses in painting, drawing, sculpture
and printing techniques.
www.dezondagsschilders.nl
Tour the Atelier Route by bike
Starbikes Rental is the perfect place to
start your tour of the Open Studios, close to the Central Station on The Ruijterkade 143. Starbikes offers a
variety of bikes including specially built bikes for the
disabled, tandems and fun2Go bikes. The original café
store serves lovely coffees and cakes.
www.starbikesrental.com

WANDELINGEN DOOR DE BUURT
Verken de Nieuwmarktbuurt met de gidsen van Gilde
Amsterdam Mee in Mokum, met onder meer aandacht
voor de roerige geschiedenis van deze buurt: tijdens
de acties tegen de metroaanleg in de jaren zeventig
openden kunstenaars als blijk van betrokkenheid voor
het eerst de deuren van hun ateliers. Start: zaterdag 7
oktober om 10:30 en 11:30 uur, zondag 8 oktober om
12:00 en 13:00 uur bij gebouw De Flesseman aan de
Nieuwmarkt 77. De wandeling eindigt bij de centrale
expositie in de Zuiderkerk. Kosten: 7,50 euro. Meer
informatie en aanmelden: meeinmokum@gildeamsterdam.nl. Vermeld u svp uw naam, telefoonnummer,
voorkeursdatum en tijdstip.
VOX-POP
In het voormalige studieadviescentrum van de UvA
aan de Binnengasthuisstraat 9 is nu VOX-POP gevestigd, de ‘creative space’ van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hier exposeren vijf kunstenaars.
Curator Elisa Matse: ‘Jesse Ahlers, Johanna de Haan,
Frits Hesseling, Renate Jacobs en Neil Fortune nemen
de ruimte over met onder andere sculpturen, tekeningen en installaties. In combinatie met elkaar verhouden zij zich elk op een eigen manier tot het concept
beweging.’ www.voxpop.uva.nl
KINDERTENTOONSTELLING
Samen met de basisschool De Witte Olifant en een
aantal kunstenaars heeft Open Ateliers Nieuwmarkt
workshops voor kinderen georganiseerd met als
thema duurzaamheid. Het resultaat is te zien in het
Amsterdam House of Arts & Crafts aan de Oudeschans
21. Opening donderdag 5 oktober 17:30 uur.
KUNST IN DE KONINGSSTRAAT
In de etalages van de Koningsstraat, een levendige
zijstraat van de Nieuwmarkt, is vanaf een week voor
aanvang van de Open Ateliers Nieuwmarkt kunst te
zien van een 26 kunstenaars. De opening is op zaterdag 30 september, van 16.00 tot 18.00 uur bij Il Sogno,
The Italian Conceptstore, Koningsstraat 19.
DE BOOMSSPIJKER
Opnieuw is De Boomsspijker, het Huis van de Buurt,
een van de locaties, waar werk van 7 deelnemers is
te zien. Adres: Recht Boomssloot 52.
ZONDAGSSCHILDERS
De Zondagsschilders, het centrum voor beeldende
kunst aan de Geldersekade 10, houdt een open dag op
zondag 8 oktober. Bij De Zondagsschilders kan iedereen terecht die cursussen wil volgen op het gebied
van schilderen, tekenen, beeldhouwen en druktechnieken. www.dezondagsschilders.nl
OPEN ATELIERS PER FIETS
De Open Ateliers per fiets ontdekken? Starbikes Rental
is het ideale vertrekpunt, gelegen achter het Centraal
Station aan de De Ruijterkade 143. Naast reclamevrije
fietsen verhuurt Starbikes ook aangepaste fietsen
voor minder valide mensen. En je kan er terecht voor
heerlijke koffie in het gemoedelijke café.

OPEN ATELIERS NIEUWMARKT
FEESTELIJKE OPENING VRIJDAG 6 OKTOBER, 17.00 UUR.
Open Studios Nieuwmarkt
Saturday the 7th and Sunday the 8th of October 2017 open from noon till 6 pm.
Central exhibition in the Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72. Open Saturday 12:00 noon till 6
pm and Sunday 2 pm till 6 pm. The opening
is on Friday the 6th of October at 5 pm. Free
entrance.
This year nearly 70 artists of the Nieuwmarkt
area of Amsterdam open up their studios to
the public in the annual ‘Open Ateliers Nieuwmarkt’. Artists welcome you to view their
artwork and discuss concepts, techniques
and their work methods. Visiting local artists
in their studios is an interesting experience
and original way to see one of the oldest parts
of the city and take a special souvenir back
home. The central exhibition in the Zuiderkerk
features an overview of all participating artists. The festive opening is on Friday the 6th
of October at 5 pm with ‘Fado meets Bossanova’ of the Rafael Fraga Quartet. The central
exhibition and the artists’ studios are open to
the public all weekend.
This year there are special locations on the
route:
Visit VOX-POP, the creative space of the
Faculty of Humanities of the University of
Amsterdam, where a special exhibition of
five artists has been curated on the theme
of space; you can also see the Children’s
Art Exhibition at the ‘Amsterdam House of
Arts & Crafts’, showing artwork made by
children during workshops given by artists;
stroll through the street Koningsstraat where
artworks are displayed in the windows; or take
a tour with one of the guides from ‘Mee in
Mokum’ telling you about the history of the
neighbourhood.
www.ateliersnieuwmarkt.nl
DOWNLOAD DE APP
Download de Open Ateliers Nieuwmarkt-app voor Android
(Google Play Store) of iOS (App Store): alle kunstenaars,
alle locaties.
Download the Open Ateliers Nieuwmarkt App for Android
(Google Play Store) or iOS (App Store): all artists, all
locations.

IN DE ZUIDERKERK, ZUIDERKERKHOF 72. VRIJE TOEGANG

Dit jaar openen bijna 70 kunstenaars een
weekend lang hun ateliers in de Nieuwmarktbuurt. Zij ontvangen u persoonlijk
en lichten hun werk en werkwijze toe.
Open Ateliers Nieuwmarkt kent dit jaar
meer speciale locaties dan ooit. Ga langs
bij VOX-POP van de UvA, waar werk is te
zien van vijf kunstenaars rond het thema
‘ruimte’. Bezoek de tentoonstelling met
kunst van kinderen, in het Amsterdam
House of Arts & Crafts, gemaakt tijdens
workshops met onze kunstenaars. Maak
een wandeling door de Koningsstraat,
waar de kunst onderdak heeft gevonden
in de etalages. Of loop mee met de gidsen
van Mee in Mokum, die u vertellen over
de roerige geschiedenis van de buurt.
De overzichtstentoonstelling, waar van
iedere kunstenaar een werk te zien is, is
dit jaar in de Zuiderkerk. Daar vindt ook
de feestelijke opening plaats, op vrijdag
6 oktober om 17.00 uur, met ‘Fado meets
Bossanova’ van het Rafael Fraga Quartet.
U bent van harte welkom.
www.ateliersnieuwmarkt.nl
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