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Een eerste (nogal uitgebreide) nieuwsbrief van Gastatelier de Vindplaats  

 

Hallo, hier zijn we dan!  

Maar… wat is Gastatelier de Vindplaats? Dat is een 

atelier voor kinderen en kunstenaars. Voor kinderen die 

willen maken, met materiaal willen werken, willen 

verbeelden en onderzoeken en die samen met elkaar en 

met kunstenaars een creatieve gemeenschap willen vormen. Voor kunstenaars die graag 

met kinderen samenwerken en zich door de plannen van 

kinderen laten inspireren. 

In het nieuwe gebouw van kindcentrum de Vindplaats 

aan de Jan den Haenstraat in Amsterdam-West krijgen 

kinderen en kunstenaars de ruimte om op hun eigen 

wijze vorm te geven aan deze manier van samenwerken. 

Na de herfstvakantie ging het gastatelier in 

kindcentrum de Vindplaats voor de eerste keer open. 

In deze nieuwsbrief een korte samenvatting van wat er 

tot nu allemaal over is te vertellen.  

 

Het gastatelier in de Vindplaats is een informeel creatief 

clubhuis voor kinderen van het kindcentrum en de directe 

omgeving én voor kunstenaars.  

Gastatelier de Vindplaats wordt georganiseerd door 

Stichting de Resident. Artistiek leider is Marike Hoekstra. 

Het doel van stichting de Resident is om laagdrempelige 

informele artistieke vrijplaatsen te creëren waar kinderen 

en kunstenaars op basis van gelijkwaardigheid de ruimte met 

elkaar delen. Meer informatie over de werkwijze van 

Gastatelier de Vindplaats en de doelen van stichting de 

Resident op onze website: www.stichtingderesident.nl 

Openingsfeest de Vindplaats 

Op vrijdag 4 november werd het kindcentrum de 

Vindplaats feestelijk geopend. De kinderen lieten aan 

de bezoekers het hele gebouw zien en kwamen natuurlijk 

ook langs in het Gastatelier. Op twee middagen in de 

week is het atelier na schooltijd open voor de 

kinderen. Tot nu toe is de belangstelling enorm: elke 

middag stroomt het atelier na schooltijd vol.   
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Kunstenaars in het atelier  

In het atelier werken niet alleen kinderen, maar hebben ook steeds 2 kunstenaars een 

tijdelijke werkplek. Er zijn kortere ‘residencies’ van 3 maanden en elk jaar een 

langere werkperiode van een heel schooljaar. Op die manier maken de kinderen kennis 

met heel veel verschillende kanten van de actuele kunstpraktijk en met verschillende 

disciplines. De gastkunstenaars werken met de kinderen samen tijdens de open 

ateliermiddagen. Maar zij werken in het atelier ook aan eigen werk en zoeken daarbij 

de verbinding met de gemeenschap van het kindcentrum. De kunstenaars van het eerste 

uur zijn theatermaker Diede Daalman en beeldend kunstenaar Laura Bolscher. Ze stellen 

zichzelf voor: 

  

Laura Bolscher (1991) is beeldend kunstenaar. Zij 

maakt objecten, ruimtes en activiteiten waar je niet 

naar kijkt maar aan mee kan doen. Het werk speelt 

zich af op straat, op het strand, in een BSO of op 

een conferentie. Zo doet ze een poging kunst 

grijpbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. 

In het gastatelier van de Vindplaats bouwt Laura 

een werkplaats om spelen te onderzoeken. Hier legt 

ze samen met de kinderen vast waar, waarmee en 

waarom kinderen spelen en creëert ze mogelijkheden 

voor volwassenen om daarvan te kunnen leren. 

Laura is te gast van 24 oktober 2022 t/m 21 juli 

2023 

 

 

 

Diede Daalman is jeugdtheaterregisseur en 

theaterdocent. Zij maakt beeldend, fysiek theater 

over menselijk contact, voor jonge kinderen en 

volwassenen. In het werk van Diede komt vaak de 

vraag boven; hoe kijken we naar kinderen? Op de 

Vindplaats werkt zij aan een vooronderzoek voor de 

dansvoorstelling STAP. STAP gaat over loslaten, 

vallen en weer opstaan en over doorzetten. Daarbij 

laat zij zich graag inspireren door de kinderen 

die ze ontmoet op de Vindplaats.  

Diede is te gast van 22 oktober 2022 t/m 20 januari 

2023 
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Bijeenkomsten en presentaties voor publiek 

In het kader van de residency organiseren we ook publieksactiviteiten. Aanmelden kan 

via de website en social media. Op de agenda staan: 

§ Try-out theatervoorstelling STAP (regie Diede Daalman, dans Rebecca Wijnruit)  

Donderdag 19 januari 13.30 Voorschool Vindplaats (besloten) 

                 15.00 Kinderen (2-4) uit school en buurt en hun ouders (deze 
voorstelling zal worden gefilmd)  

Vrijdag 20 januari ochtend Kleutergroepen Vindplaats (besloten) 

                  15.00 Kinderen (2-4) school en buurt en hun ouders 

 

§ Op donderdagavond 26 januari vanaf 19.30 een eerste ateliergesprek voor 

belangstellenden met als thema “Hoe ben je kunstenaar in een ruimte met 

kinderen?”. Laura en Diede leggen de mogelijkheden en vragen die deze manier 

van werken bij hen losmaakt op tafel. Als aanleiding voor een groepsgesprek 

over een hybride kunstenaarschap, de noodzaak van een leergemeenschap, de 

integratie van kunst in de samenleving en de positie van het kind binnen 

kunsteducatie. 

§ In het voorjaar 2023 wordt een serie buitenspeelsessies georganiseerd door Laura 

Bolscher. Dit zijn interactieve rondleidingen voor volwassenen door de 

speelmogelijkheden van de publieke ruimte van Landlust. Door een uur lang mee 

te spelen kom je erachter wat spelen is, waarom het voor volwassenen belangrijk 

is en of je het al bent verleerd.  

Er zijn dit schooljaar nog 2 werkperiodes. Via een 

open call zijn kandidaat-kunstenaars uitgenodigd 

om een voorstel te schrijven. Deze call is nu 

gesloten, maar voor werkperiodes in het volgend 

schooljaar zal in april 2023 een nieuwe open call 

worden geplaatst. Meer informatie over de 

gastkunstenaars en de nieuwe open call via social 

media en de website. 

 

Wat doen we nog meer in 2023? 

Naast de bijna 80 middagen per jaar dat wij in het 

atelier na schooltijd open inloop hebben voor de 

kinderen, organiseren we verschillende 

activiteiten voor de buurt en voor 

belangstellenden uit kunst, cultuur en onderwijs. 

In januari zijn dat de try-out van de 

peutervoorstelling STAP en de eerste ateliergespreksavond, in maart de eerste 

buitenspeelsessie van Laura Bolscher, in de zomervakantie een week vol activiteiten 

voor kinderen uit de buurt. Er zijn inloopmiddagen, exposities en een materialen-

donatie-dag voor ons circulair-materialen-magazijn. 



 4 

Stichting de Resident  

Het bestuur van Stichting de Resident wordt gevormd door Rosalie Ravensteijn, Ariadne 

Urlus en Irma de Bruijne. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft de status van 

‘culturele ANBI’.  

Partners en subsidies  

Om de activiteiten van Gastatelier de Vindplaats mogelijk te maken, 

werken we samen met kindcentrum de Vindplaats 

(www.vindplaats.amsterdam). Daarnaast zijn wij heel blij met de 

toekenning van subsidies door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en 

de Gemeente Amsterdam.  

Jij kunt ons ook financieel steunen. 

Doneren aan een stichting die als culturele ANBI is 

erkend is fiscaal aftrekbaar. Op de website vind je 

daarvoor de benodigde informatie: 

https://www.stichtingderesident.nl/anbi 

 

Kringloopwinkel de Lokatie helpt ons bij ons 

initiatief om voor de kinderen in het atelier een 

circulair-materialen-magazijn mogelijk te maken.    

 

Volg ons! 

Via de website op de pagina nieuws, op de 

facebookgroep, via Instagram 

gastatelier.de.vindplaats, of door je te abonneren 

op de nieuwsbrief via mail@stichtingderesident.nl .  

En doe mee! 

Help ons met een donatie waarmee we bijzondere 

activiteiten mogelijk maken.  

Help mee als vrijwilliger, sluit je aan bij onze 

artistieke gemeenschap, en doe mee met de 

publieksactiviteiten.  

 

Hartelijke groet, 

Marike Hoekstra, artistiek leider Gastatelier de 

Vindplaats  

 

Waarom krijg je deze nieuwsbrief? 

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je eerder belangstelling hebt getoond voor ateliers 

op scholen, kunstenaardocenten, democratische leeromgevingen en het verbinden van 

gemeenschappen via kunst, of omdat ik denk dat je daar belangstelling voor zou kunnen 

hebben. Het spijt me als je geen prijs stelt op deze nieuwsbrief. Maar ik hoop 

natuurlijk dat ik je vaker mag mailen met nieuws over dit bijzondere, experimentele, 

lokale project. En dat we er met elkaar van gedachten over kunnen wisselen. 


