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Vacature studenten Breitner Academie in Gastatelier De Vindplaats 

In Bos en Lommer start eind oktober 2022 een bijzonder project om kinderen in aanraking te laten komen 
met de werkwijze van kunstenaars. In een gedeelde atelierruimte in het gebouw van kindcentrum de 
Vindplaats wordt tijdelijke werkruimte aangeboden aan kunstenaars die geïnteresseerd zijn in 
samenwerkingen met kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar. In het atelier is vanaf 24 oktober 2022 tot 
einde studiejaar ook plaats voor 1 of 2 studenten van de Breitner Academie. 
 

Profiel van het atelier    
Gastatelier De Vindplaats wil de samenwerking tussen kunstenaars en kinderen stimuleren en faciliteren. 
Kinderen en kunstenaars kenmerken zich beide door een onderzoekende houding. Kinderen die met 
kunstenaars in een ateliersituatie kunnen werken leren eigen oplossingen bedenken, kiezen zelf wanneer, 
hoe en met wie ze samen werken en ervaren de zeggingskracht van hun eigen creativiteit en verbeelding. 
Om de kinderen te stimuleren om hun eigen projecten en processen in gang te zetten is het van belang 
dat de omgeving van het atelier ze hiertoe uitdaagt. De volwassen kunstenaars die als gast van het atelier 
gebruik maken zijn onderdeel van de rijke leeromgeving en vormen met de kinderen een creatieve 
gemeenschap. Voor de kinderen vormt dit atelier een vrijplaats in kindcentrum de Vindplaats waar zij de 
ruimte krijgen voor spel, experiment, maken en nieuwsgierigheid. Kunstenaars worden uitgenodigd om 
een samenwerking met de kinderen aan te gaan die de kinderen helpt om hun eigen initiatieven en 
fascinaties te realiseren.  

Om kinderen de ruimte geven hun eigen oplossingen te bedenken is het van belang dat de kinderen in het 
atelier niet alleen vrijheid ervaren, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het atelier dragen. In 
het atelier hebben kunstenaars van verschillende disciplines een tijdelijke werkplek, waar zij aan eigen 
werk kunnen werken. Een voorwaarde voor deze vorm van ‘artist in residency’ is dat de kunstenaars de 
(fysieke) ruimte en de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken delen met de kinderen. De 
kinderen zijn altijd welkom in het atelier om (samen) te werken met wie zij willen.  

Profiel van de student 

In het atelier is ook plaats voor studenten die belangstelling hebben voor deze informele, democratische 
manier van werken met kinderen. Je maakt kennis met de methodiek van het atelier en werkt samen met 
de kinderen en gastkunstenaars in het atelier. Je kunt de werkperiode in het atelier gebruiken voor eigen 
onderzoek of beeldend werk. Daarnaast help je mee op de vaste ateliermiddagen voor kinderen op 
maandag- en/of dinsdagmiddag, met het organiseren van incidentele activiteiten voor de buurt en met 
het beheren van het circulair materialen magazijn. 

Je kunt je aanmelden voor een werkperiode in het atelier door het schrijven van een motivatiebrief 
(maximaal 1A4) en een plan voor de werkperiode (maximaal 1A4) inclusief gewenste periode. Je richt de 
brief aan: Gastatelier De Vindplaats, t.a.v. Marike Hoekstra, artistiek leider. Mail: info@marikehoekstra.nl 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marike via mail of tel 06-41628227. 

Praktisch 
Gastatelier De Vindplaats bevindt zich in het gebouw (in aanbouw) van kindcentrum de Vindplaats, Jan 
den Haenstraat 41, 1055 WC Amsterdam (www.devindplaats.amsterdam).  

Het gastatelier is een project van Stichting De Resident. De doelstelling van de stichting is het creëren 
van laagdrempelige informele artistieke vrijplaatsen waar kinderen en kunstenaars op basis van 
vrijwilligheid en gelijkwaardigheid de ruimte met elkaar delen. 


