
Wandelingen door de Nieuwmarktbuurt
Het weekend van de Open Ateliers Nieuwmarkt - op 10 en 11 november - biedt
hedendaagse kunst, maar ook een blik op het verleden. 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. De wandeling
begint bij gebouw De Flesseman en eindigt bij de centrale expositie in de
Zuiderkerk. http://www.gildeamsterdam.nl/wandelingen 
  

 
Wandeling tijden 
Zaterdag 10 November: 10.30 of 11.30* uur 
Zondag 11 November: 12.00 of 13.00* uur 
Start: De Flesseman, Nieuwmarkt 77 
Eind: Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72 
Prijs: €10 
 
* Op verzoek worden de wandelingen op zaterdag 11.30 uur
en zondag 13.00 uur in het Engels gegeven 
  
Meer informatie en aanmelden:
meeinmokum@gildeamsterdam.nl of bel 020 - 6251390
werkdagen 13.00 tot 16.00 uur. Vermeld s.v.p. uw naam,
telefoonnummer, voorkeursdatum, tijdstip en zo nodig
voorkeur voor Engels.

Kunstenaarskamers in Hotel Barbizon 
In het NH Hotel Barbizon Palace laten drie jonge talenten zien wat ze kunnen.
Kunstenaars Jan-Pieter ’T Hart, Giulia de Jong en Sanne van Balen kijken,
luisteren en bevragen de Nieuwmarktbuurt vanuit hotelkamers en
vergaderruimtes en transformeren ze daarmee tot iets heel anders. Kom een
kijkje nemen en zie de Nieuwmarkt door de ogen van de kunstenaar. Ingang
om de hoek aan de Zeedijk. 
 
 

De bijzondere kunstenaars van Bijzonder Amsterdams 
Bij Bijzonder Amsterdams kun je het werk van kunstenaars van de Outsider Art
Ateliers ontdekken. In de winkel wordt hun onconventionele kunst tentoongesteld.
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. Daarnaast kunt u bij Bijzonder Amsterdams terecht
voor een lekker kopje koffie en taart. Zwanenburgwal 206 
http://www.cordaan.nl/bijzonder-amsterdams 
 

 
 
Bezoek uit Italië 
Uit Sicilië zijn vijf kunstenaars van het BIAS-collectief te gast. Ze strijken neer in het
voormalige atelier van Marina Abramović aan de Binnenkant 21. ‘La porta è la parte
più lunga del viaggio – de deur is het langste deel van de reis’ is het thema
waardoor zij zich laten inspireren.

Drie bijzondere tentoonstellingen in de 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! 
 

 
- 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
Nieuwmarktbuurt rijk is. Denk hierbij aan ambachtslieden,
ontwerpstudio’s, vormgevers, cineasten, cartoonisten en,
uiteraard, kunstenaars. De sjoel als een driedimensionale ode
aan ‘de maker’. 
 

- Composing Spaces 
Beweging, verbondenheid, muziek, emotie, toeval. ‘Composing Spaties’ is een
groepsexpositie met werk van vier lokale kunstenaars rondom deze concepten en
idealen. Elizabeth De Witt, Mark Klappe, Gerda Kruimer en Joanie Croes tonen hun
werk op de begane grond van de Uilenburgersjoel.       
  
Feestelijke opening Uilenburgersjoel: 
Donderdag 8 november 
19.00 - 21.00 uur 
Locatie: Uilenburgersjoel 
Nieuwe Uilenburgerstraat 91 
Vrije toegang 
 
 
Facebook en YouTube 
  
Vergeet vooral niet de komende dagen de pagina van de Open Ateliers Nieuwmarkt
op Facebook te bezoeken en te liken. Zes kunstenaars leggen uit waarom het zo
bijzonder is deel te nemen aan de Open Ateliers. Steeds gevolgd door een
boodschap van een van onze trotse sponsors. De filmpjes zijn ook te vinden op
YouTube. 

                                               
 
 

En wat doen onze kunstenaars
verder nog allemaal? 
 
Tijdens de museumnacht presenteert
Johanna de Haan twee
monumentale raamapplicaties en
een tekening in het Van
Eesterenmuseum Amsterdam. 
Zaterdag 3 november: 17.00 - 02.00
uur 
 
Wie nog een reisje Venetië boekt,
kan “INNER LIFE” van BIAS-
Collectief kunstenaar Sonia Ros zien
op het vliegveld: Aeroporto “Marco
Polo” di Venezia. 
 
In Huize Frankendael is werk te zien
van Marieke Gelissen in de expositie
“The Image of a Private
Collection”, met fotografisch werk
uit de collecties van de leden van
Young Collectors Circle.

 
 
 
Ontwerpen van olsthoorn*vanderwilt,
het ontwerpduo dat Marianne
Vanderwilt samen met Margreeth
Olsthoorn vormt, zijn te zien op de
tentoonstelling ‘Femmes fatales,
sterke vrouwen in de mode’. Vanaf
17 november in het
Gemeentemuseum in Den Haag.
Ook zijn er vanaf volgende maand
ontwerpen van Marianne Vanderwilt
te koop in de museumwinkel van het
Stedelijk Museum Amsterdam. 
  
Flip Lambalk exposeert in de
Wintersalon van de
kunstenaarsvereniging De Ploegh in
Amersfoort, van 11 november 2018
t/m 6 januari 2019. 
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