
UITNODIGING FEESTELIJKE OPENING VRIJDAG 9 NOVEMBER, 20.30 UUR 
IN DE ZUIDERKERK, ZUIDERKERKHOF 72. VRIJE TOEGANG
de offi ciële opening zal worden verricht door hanneke groenteman. de avond wordt opgeluisterd 

door dj en beeldend kunstenaar gabriël kousbroek, videast martijn grootendorst, 

neodadaïst suisse marocain en performancekunstenaar sanne van balen. en neem alvast een kijkje bij 

de centrale tentoonstelling.

CENTRALE TENTOONSTELLING

De overzichtstentoonstelling is een mooi vertrek-

punt voor een bezoek aan de ateliers. Van alle 

kunstenaars hangt hier één werk. Curator Teresa 

Retzer heeft de tentoonstelling ingericht. Zij geeft 

rondleidingen (14.30 en 16.00 uur op zaterdag en 

zondag). Tijdens het weekend vormt de Zuiderkerk 

een ontmoetingsplaats, bij een kop koffi e of een 

drankje. Aan de hand van het krantje en de app kan 

een route langs de favoriete kunstenaars worden 

uitgestippeld. Gideon Bodden, beiaardier van de 

Zuiderkerk, zal speciaal voor het Open Ateliers 

weekend spelen op zaterdag 10 november om 

15:00 uur

CENTRAL EXHIBITION 

The beautiful Zuiderkerk will display the artistic 

diversity of the Nieuwmarkt neighbourhood in an 

overview exhibition featuring one work by every 

artist: the perfect springboard for visiting the ateliers. 

Curator Teresa Retzer organised the exhibition in col-

laboration with this year’s participants and will give 

guided tours on both days at 14:30 and 16:00. Over 

the weekend, the Zuiderkerk will also act as a social 

hub. You can pop in for a cup of coffee or glass of 

wine or simply to plan a route of your favourite artists 

using this newspaper or the Open Ateliers Nieuw-

markt smartphone app. Zuiderkerk’s carillonneur Gide-

on Bodden will play specially for the Open Ateliers 

weekend on Saturday 10 November at 15:00.

Zaterdag 10 november: 12.00-18.00 uur

Zondag 11 november: 14.00*-18.00 uur

Locatie: Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72

*Let op andere openingstijd op zondag

UILENBURGERSJOEL

KINDERTENTOONSTELLING

In de Uilenburgersjoel vindt de tentoonstelling 

plaats van de kinderen van basisschool De Witte 

Olifant. Zij volgden workshops bij de kunstenaars 

van de Open Ateliers Nieuwmarkt. De resultaten 

zijn te zien in een eigen tentoonstelling tijdens het 

Open Ateliers weekend. Mis dit niet! 

CHILDREN’S EXHIBITION 

Pop in – it’s unmissable – and see the art created by 

children from nearby primary school De Witte Olifant 

(The White Elephant) after attending workshops led 

by artists from Open Ateliers Nieuwmarkt. Incidental-

ly, the school was named after Rembrandt’s famous 

muse.

ARTS, CRAFTS, WHIMSICALS

Marieke van Diemen en Melle Hammer stellen 

voor de Uilenburgersjoel onder de naam ‘Arts, 

Crafts, Whimsicals’ een uniek kunstwerk samen uit 

materiaal dat zij mochten lenen uit alle onzichtbare 

ateliers, studio’s en werkplaatsen die de Nieuw-

marktbuurt rijk is. 

ART IN THE KONINGSSTRAAT 

In the week before Open Ateliers Nieuwmarkt 2018, 

25 artists from the neighbourhood will exhibit their 

work in the shops, restaurants and homes of residents 

along this colourful side street off the Nieuwmarkt. 

Feestelijke opening

Zaterdag 3 november: 16.00-18.00 uur 

Locatie: Il Sogno, Koningsstraat 19

Vrije toegang www.ilsogno.nl

VOX-POP

In VOX-POP, de ‘creative space’ van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen van de Universiteit van 

Amsterdam is de tentoonstelling ‘Opstand’ teç zien, 

samengesteld door Galerie Fleur & Wouter. Kyra 

Sacks, Anita Mizrahi en Claire Begheyn refl ecteren 

ieder op hun eigen manier op de geschiedenis van 

de Nieuwmarktbuurt.

VOX-POP 

This ‘creative space’ of the University of Amsterdam’s 

Faculty of Humanities is where you can see the 

exhibition Opstand! (Revolt!) – curated by Galerie 

Fleur & Wouter – from 12 October to 11 November. 

Kyra Sacks, Anita Mizrahi and Claire Begheyn will each 

interpret and refl ect on the history of the Nieuwmarkt 

area.

Binnengasthuisstraat 9; 12 oktober t/m 11 november 

www.voxpop.uva.nl

KUNSTENAARSPORTRETTEN IN VITRINES 

Fotograaf Rogier Fokke heeft meer dan 30 kunste-

naars van de Open Ateliers Nieuwmarkt vereeu-

wigd, te zien in vitrines aan de gevels van de Sint 

Antoniesbreestraat.

ARTIST PORTRAITS IN VITRINES

Photographer Rogier Fokke immortalised over 30 ar-

tists from this year’s Open Ateliers Nieuwmarkt 2018. 

Sint Antoniesbreestraat

BIJZONDER AMSTERDAMS 

Bij Bijzonder Amsterdams kun je het werk van 

kunstenaars van de Outsider Art Ateliers ontdek-

ken. De kunstenaars die meedoen zijn: Norbert de 

Jong (schilderijen), Chris Dierdorp (portretten) en 

Marcello Stokhof (keramiek). Chris Dierdorp gaat ter 

plekke kleine portretjes maken van bezoekers. 

BIJZONDER AMSTERDAMS 

Discover the unconventional work of artists from 

Outsider Art Ateliers at arts and crafts store Bijzonder 

Amsterdams while enjoying cake and coffee. Parti-

cipants are painter Norbert de Jong, portrait artist 

Chris Dierdorp, and ceramic artist Marcello Stokhof. 

Chris Dierdorp will also make small portraits of visitors 

on the spot.

Zwanenburgwal 206, 

www.cordaan.nl/bijzonder-amsterdams

CRAFTS IN DE SJOEL

Marieke van Diemen and Melle Hammer have com-

posed a unique piece of art from material they found 

in – and borrowed from – the invisible ateliers, studios 

and workshops the Nieuwmarkt area is rich in.

KUNSTENAARS

In de Uilenburgersjoel exposeren Elizabeth De Witt, 

Mark Klappe en Gerda Kruimer.

ARTISTS’ EXHIBITION 

View the work of artists Elizabeth De Witt, Mark 

Klappe en Gerda Kruimer in ‘the Sjoel’.

Feestelijke opening Uilenburgersjoel

Donderdag 8 november: 19.00-21.00 uur

Nieuwe Uilenburgerstraat 91

HOTEL BARBIZON 

In het NH Hotel Barbizon Palace laten net afgestu-

deerde kunstenaars zien wat ze kunnen. Jan-Pieter 

’t Hart, Giulia de Jong en Sanne van Balen hebben 

werk gemaakt in, over en met hun omgeving. 

Neem een kijkje in een hotelkamer en zie de 

Nieuwmarkt door de ogen van een kunstenaar. 

Ingang om de hoek aan de Zeedijk.

BARBIZON PALACE HOTEL 

Recent art graduates – Jan-Pieter ‘t Hart, Giulia de 

Jong and Sanne van Balen – are taking up residence 

at the NH Hotel Barbizon Palace for the weekend. 

Take a peek into their hotel rooms to see the Nieuw-

markt area through their eyes.

Zeedijk 1A

KUNST IN DE KONINGSSTRAAT 

Als voorbode van de Open Ateliers tonen 25 

kunstenaars uit de buurt hun werk bij winkeliers 

en bewoners van de Koningsstraat, een kleurige 

zijstraat van de Nieuwmarkt. 
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