Zomer in Centrum
de krant voor de thuisblijvers

editie zomer 2020

ER IS GENOEG TE DOEN DEZE ZOMER!
De afgelopen maanden hebben we Amsterdam gezien
zoals je Amsterdam zelden ziet. Stille grachten, een lege
Dam, terrassen zonder bezoekers en gesloten cafés en
voorzieningen. Het leverde mooie plaatjes op in kranten
en op televisie. Maar er was ook een andere kant. Geen
bezoek van kinderen, vrienden of zelf buren. Elkaar niet
even vasthouden, terwijl je daar zo’n behoefte aan kunt
hebben.Zorgen over een virus waarvan we bij de start
van het nieuwe jaar nog geen weet hadden.
Met de komst van de zomer werd er weer meer mogelijk.
Met alle voorzichtigheid die daarbij hoort. De stad komt weer tot leven.
We gaan de zomer vieren. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar
zoals het kan. Met minder mensen, buiten, op afstand van elkaar. Maar gelukkig
ook dan is er genoeg te doen. U leest het in deze krant. Met inachtneming van alle
richtlijnen is er weer ruimte voor activiteiten en voor ontmoeting. Ik wens het u
van harte toe. Wat de natuur deed in de lente, doen wij in de zomer: we ontluiken.
Mascha ten Bruggencate
Voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Centrum

VAN DE REDACTIE
De stad ontwaakt, lijkt het. De winkels zijn open.
Er zitten mensen op het terras. Je hoort ook al weer
rolkoffertjes op straat. Er is leven in de brouwerij!
Dat geldt ook voor de dingen die je kunt doen als je
deze zomer niet de stad uit bent. Er zijn steeds meer
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk
dingen te ondernemen. Oude bekenden weer te zien
en nieuwe mensen te leren kennen. Natuurlijk houden
we rekening met corona. We houden afstand. We zijn
niet met te veel mensen tegelijkertijd bij elkaar. We
letten op elkaar.
In deze krant vindt u daarom allerlei nieuwe tips
om er een mooie zomer van te maken. Een greep
uit het aanbod: de bomenwandelingen, Thee in de
Hoftuin, leuke beweegactiviteiten en inspirerende
muziekevenementen. Deze krant laat zien welke
organisaties er graag samen met u een mooie zomer
van maken. U ziet het zelf als u verder bladert… We
wensen u een mooie zomer toe!

MOZES & AÄRONKERK
Music in the Making
Harpiste
Beate
Loonstra
organiseert van 1 tot en met 31
juli Music in the Making. Beate is
dagelijks van 12.00 u tot 16.00
u aanwezig in de kerk voor dit
unieke project. Zij hoopt u te
ontmoeten. Vertel in een 1-op-1
ontmoeting met harpiste Beate
Loonstra uw eigen verhaal,
dan zal zij daarop geïnspireerd
muziek spelen. Een improvisatie
speciaal voor u of voor iemand
uit uw omgeving die wel een
‘harp onder de riem’ kan
gebruiken. Tijdens Music in the
Making verzamelt Beate de
verhalen van Amsterdammers
en bezoekers van de stad. Van
de losse improvisaties maakt ze
een collectieve compositie. Hét
muziekstuk van en voor de stad Amsterdam. Tijdens het slotconcert op
31 juli kunt u in dit nieuwe muziekstuk een fragment van uw eigen privé
concert terug horen. Zo ontstaat er een hoopvol geluid voor iedereen.
Verspreid over de maand zijn er componisten te gast onder wie Kate
Moore, Gerard Beljon en Ad Wammes en musici met een ander instrument
zoals viool of zang. Kijk voor de actuele agenda op musicinthemaking.nl.
Music in the Making wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams
Fonds voor de Kunst en de Gemeenschap van Sant’ Egidio.
Beate studeerde cum laude af aan het Utrechts Conservatorium, waarbij ze
geroemd werd om haar enorme vertelkracht en sterke muzikale identiteit.
Beate: “Hoe vaak krijg je als luisteraar de kans dat een musicus speciaal
voor jou speelt? Ik heb gemerkt dat dat voor mensen een heel bijzondere
ervaring is, de muziekbeleving wordt heel persoonlijk. Dat effect wordt
versterkt als mensen iets van zichzelf willen delen. Doordat dat iets met mij
doet, inspireert het de muziek die ik aan het maken ben; op dat moment
voor die persoon en ook in de composities waar ik aan werk. De harp is
daarvoor bovendien een heel geschikt instrument omdat ik de klank zo
rechtstreeks met mijn vingers vorm. In de Mozes & Aäronkerk klinkt het
ook nog eens fantastisch.”

24preludia- pianoconcerten (lunchconcerten)
Vanaf 2 juli tot 27 augustus 2020 verzorgt Jacqueline voorheen Frederique
iedere donderdag van 12:15 uur tot 12:45 uur een lunchpauze-pianoconcert
onder de naam 24preludia. Dit is een serie waarin 24 vaderlandse en
eigentijdse componisten, meest Amsterdammers, een antwoord hebben
geschreven op het door J.S.Bach gecomponeerde Wohltemperierte Klavier
deel I uit 1722 en deel II uit 1740. Meer informatie over de stukken en de
componisten leest u op www.24preludia.nl.
Jacqueline voorheen Frederique studeerde aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam. Door haar samenwerking met andere
muzikanten, videokunstenaars, mimers en beeldend kunstenaars ontstaan
vaak bijzondere concerten. Na vele muziekfilmexperimenten (YouTube)
toerde ze door het land met een film- en pianoprogramma op de jazzy
muziek van Nicolai Kapustin: Play it again Fred!, en de Jukebox van Bach
(ook als kinderprogramma). De gemeente Amsterdam ondersteunt van
harte dit initiatief waarbij stadsbewoners en bezoekers gezamenlijk in alle
rust naar muziek kunnen luisteren.
De entree is gratis, een bijdrage wordt op prijs gesteld. Reserveren is
noodzakelijk en kan via reserveringen@24preludia.nl
Mozes & Aäronkerk - Waterlooplein 205

LEKKER NAAR BUITEN
SAMEN MET ‘VOOR ELKAAR IN AMSTERDAM’
Ga naar buiten, bomen zijn de groene longen van de stad. In contact
komen met de natuur maakt je blij, vermindert stress en versterkt je
immuunsysteem. Naar buiten gaan is daarom belangrijk, oók nu we door
de corona-restricties voorzichtig moeten zijn. Klinkt fantastisch, maar de
oudere (kwetsbare) mensen die maanden thuis hebben gezeten zijn vaak
angstig om weer de straat op te gaan. Gelukkig hebben zich duizenden
vrijwilligers gemeld in Amsterdam bij ‘Voor Elkaar in Amsterdam’. Een deel
van hen houdt van wandelen en wil graag met ouderen op pad.
Voor de vrijwilligers heeft het Odensehuis en de Vrijwilligersacademie
in samenwerking met ‘Voor Elkaar in Amsterdam’ een online training
gemaakt om goed voorbereid op pad te gaan. In deze training leren zij
hoe ze fijn en veilig kunnen wandelen, maar bijvoorbeeld ook waar zij op
moeten letten als mensen wat vergeetachtig of in de war zijn.
Kijk op de website Voor elkaar in Amsterdam voor de mogelijkheden
Voor Elkaar in Amsterdam . (020) 767 00 31
info@ voorelkaarinamsterdam.nl . www.voorelkaarinamsterdam.nl

HUIS VAN DE TIJD/ ODENSEHUIS CENTRUM

JAZZ AT THE PLANTAGE
Van 28 juni t/m 30 augustus vindt alweer de vijfde editie van Jazz at the
Plantage plaats! Opnieuw bundelen de Hortus Botanicus Amsterdam,
de Hermitage Amsterdam en het Conservatorium Amsterdam hun
krachten voor dit unieke zomerfestival. Jazz at the Plantage is een jaarlijks
terugkerend jazzfestival met jonge muzikanten van het Conservatorium
Amsterdam. Elk weekend genieten van muziek in de tuinen van de Hortus
en in augustus ook in de voortuin van de Hermitage!
Elke zondag in juli en augustus is de Hortus ‘the place to be’! Tussen 16:30
en 19:00 uur is er live muziek op verschillende plekken in de zomerse tuin.
Tijdens Jazz at the Plantage treden er vooral akoestische duo’s op in een
intieme setting. De tuin en het café zijn deze zomer op zondag tot 19:00
uur geopend. Om de Hortus te bezoeken reserveert u van tevoren een
starttijd; met een marge van 30 minuten kunt u de tuin betreden, daarna
mag u in de Hortus blijven zolang u wilt.
Hortus Botanicus . Plantage Middenlaan 2a . tickets.dehortus.nl

ZOMERAANBOD VAN DANCE CONNECTS: MODERNE
DANS VOOR MENSEN VAN 60 JAAR EN OUDER

Het Huis van de Tijd is een plek waar het dagelijks leven met dementie
centraal staat. Waar iedereen die er direct of indirect mee te maken heeft,
elkaar kan ontmoeten en van elkaar kan leren. Hier vinden gesprekken
plaats over hoe we op een andere manier met dementie kunnen omgaan.
Bij alles wat er gebeurt in het Huis van de tijd staat de Sociale Benadering
Dementie centraal. De focus ligt daarbij niet op de aandoening zelf, maar
op de leefwereld van de persoon met dementie en zijn of haar omgeving.
Het Huis van de Tijd staat voor:
Ontmoeting – Activiteiten en advies door en voor mensen met
dementie. Familieleden, vrienden, professionals en vrijwilligers
zijn welkom.
Podium – voor gesprekken over hoe het is om dementie te
hebben. Het doel is om de beeldvorming over dementie op een
positieve manier bij te stellen.
Campus – delen van kennis en kunde uitgaande van een sociale
benadering.

Ook het Huis van de Tijd was afgelopen maanden gesloten. Nu zijn de
activiteiten gelukkig weer begonnen. Vanzelfsprekend met inachtneming
van de richtlijnen van het RIVM. Om precies te weten wat er te doen is,
kunt u het best op de website van het Huis van de Tijd kijken.
Zomeractiviteiten vanaf 24 juli t/m 31 augustus:
Werken in de moestuin (Woensdagen)
Elke woensdagochtend van 10:00 uur tot 11:30 uur is er een mogelijkheid
om mee te werken in de moestuin met groenten en kruiden. Opgeven
voor deze activiteit is noodzakelijk. U kunt hiervoor bellen of mailen.
Smoothies & alcoholvrije cocktails maken én drinken (Woensdagen)
Vanaf 11:30 uur (tot 13:00 uur) worden er elke woensdag ter plekke verse
Smoothies & alcoholvrije cocktails voor en met u gemaakt. U krijgt de
recepten mee naar huis. Opgeven voor deze activiteit is noodzakelijk. U
kunt hiervoor bellen of mailen.
Bomenwandeling (Vrijdagen)
Op vrijdagmiddag neemt Moos Dolap u graag mee op een bomenwandeling
door het centrum. Bomen zijn de groene longen van de stad, ze zijn
beeldbepalend in de straten. Vanaf 24 juli wordt er zes zomerweken lang
op vrijdagmiddag gewandeld langs bomen in de buurt van het Huis van
de Tijd. Per wandeling is er steeds één boom die speciaal in de aandacht
staat. We doen dit aan de hand van de stadsbomenplattegrond die te
vinden is op: maps.amsterdam.nl/bomen/. Dit is een lijst van de 15 meest
voorkomende Amsterdamse bomen, waar we er een aantal van onder
de loep gaan nemen. Ontdek samen met Moos de rijkdom aan bomen in
de stad.. Vertrek om 13:30 uur van het Huis van de Tijd. Rond 15:00 uur
bent u weer terug in het Huis van de Tijd. Opgeven voor deze activiteit is
noodzakelijk. U kunt hiervoor bellen of mailen.
Thee in de Hoftuin (Vrijdagen)
Elke vrijdag om 15:00 uur is er Thee in de Hoftuin. Een uitgelezen moment
om in een gezellige en ongedwongen sfeer met elkaar in gesprek te
komen en nieuwe mensen te leren kennen. U hoeft zich niet van tevoren
op te geven voor Thee in de Hoftuin. Thee in de Hoftuin is achter het Huis
van de Tijd, naast de moestuin. Leuk als u ook komt!
Huis van de Tijd . Nieuwe Herengracht 20
(020) 774 98 03 . info@huisvandetijd.nu . www.huisvandetijd.nu

Moderne dans is een dansvorm waarbij expressie centraal staat. Het
lichaam wordt gebruikt om emoties, muziek, beelden, thema’s of ideeën
uit te drukken. Het is een dansvorm waarin ruimte is voor persoonlijke
stijl en invulling. Daarnaast is er aandacht voor lichaamsbeheersing
en danstechniek. De moderne technieken zijn zeer divers en kunnen
gemakkelijk worden aangepast aan ieders mogelijkheden. De lessen
van Dance Connects worden niet in specifiek één moderne stijl gegeven,
maar zijn een mix van verschillende technieken en improvisatie. Moderne
danstechnieken worden afgewisseld met elementen uit klassieke dans,
jazz, afro, latin en hiphop. Vaste dansroutines worden afgewisseld met
vrij bewegen. In de zomer heeft Dance Connects in verschillende parken
in Amsterdam activiteiten. Omdat er in het centrum geen goede rustige
plekken zijn om dat te doen, zijn mensen uit het centrum van harte welkom
in het Westerpark (dat is dan het meest dichtbij). Maar uiteraard zijn ze op
alle andere plekken in de stad ook welkom. We doen ook dingen online
waar mensen natuurlijk van overal aan mee kunnen doen.
Kijk op de website van Dance Connects naar de verschillende
mogelijkheden. U kunt ook bellen. Voor alle activiteiten geldt: aanmelden
is noodzakelijk en dat kan zowel telefonisch als per e-mail.
Dance Connects Moderne Dans 60+ . 06 - 19 16 49 26
info@danceconnects.nl . www.danceconnects.nl

WANDELING: PRATEN OVER LATER
We worden gemiddeld steeds ouder en we wonen steeds langer
zelfstandig. Dat is fijn, maar roept wel vragen op zoals: Hoe zorgen we
voor elkaar? Wie zorgt er straks voor mij? Het is belangrijk om op tijd na
te denken over later. Wat verwacht u eigenlijk van uw omgeving? Wie weet
waar de belangrijke documenten liggen? Wie kan uw belangen het beste
behartigen?
Markant, het centrum voor mantelzorg in Amsterdam en Diemen, gaat
hierover graag met u in gesprek aan de hand van de poster ‘Praten over
later’. Deze poster is gemaakt door Mantelzorg.nl.
Tijdens een wandeling deze zomer door een groen stuk Amsterdam,
denken de deelnemers samen over de vragen op de poster. Aan wie kunt u
ze stellen? Hoe pakt u dat aan? Na afloop krijgt u de poster mee naar huis.
Per wandeling kunnen er maximaal 10 personen mee.
U kunt zich voor een van de volgende data opgeven:
Vrijdag 14 of vrijdag 28 augustus 2020 van 14.00 tot 16.00 uur.
Verzamelen bij Spinoza beeld, Waterlooplein. Vooraf opgeven is
noodzakelijk. Dit kan telefonisch of per e-mail. Vermeld voor welke dag u
zich opgeeft en geef uw contactgegevens.
Markant
Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam en Diemen.
Markant helpt mantelzorgers de balans en regie over het leven te behouden
zodat zij het zorgen voor een ander blijven volhouden. Mantelzorgers
zijn mensen die belangeloos en langdurig zorgen voor een familielid, \
vriend of iemand anders in de directe omgeving die een beperking heeft
of chronisch ziek is. Met informatie, advies en cursussen ondersteunt
Markant mantelzorgers om de balans te vinden tussen zorgen voor de
ander en zorgen voor zichzelf. Ook kan Markant vrijwilligers inzetten om
de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.
Markant . (020) 886 88 00 . info@markant.org

ZOMERS VRIJWILLIGERSCAFÉ IN CENTRUM

HUIS VAN DE BUURT

Op donderdag 30 juli organiseert Vrijwilligers Centrale Amsterdam een
vrijwilligerscafé voor mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk
in stadsdeel Centrum. Dit keer speciaal voor mensen die om wat voor
reden (tijdelijk) geen werk hebben. Want misschien kunt u met een paar
uur vrijwilligerswerk in de week u oriënteren op een ander werkveld,
bouwen aan een netwerk en kijken waar u blij van wordt. U krijgt tips over
vrijwilligerswerk en zijn er vrijwilligerscoördinatoren van verschillende
organisaties in het Centrum aanwezig. U kunt onder het genot van een
kop koffie of thee geheel vrijblijvend met hen in gesprek.
Wanneer:
Donderdag 30 juli, van 15:00 uur tot 17:00 uur (inloop vanaf 14:45 uur)
Waar: De Kas, Nieuwe Herengracht 18
Het vrijwilligerscafé is gratis toegankelijk. Hebt u interesse? Meld u snel
dan aan via de website.

Een Huis van de buurt is van àlle buurtbewoners; een ruimte voor denkers
en doeners. Het huis verbindt mensen en instanties die elkaar verder
kunnen helpen en zo de leefbaarheid van de wijk stimuleren. Ook biedt
het ruimte om actief te zijn, te ondernemen, mee te doen, andere mensen
te ontmoeten, te vergaderen, iets te leren van en aan een ander, maar
vooral is het ook een plek om plezier te hebben.

Zomers vrijwilligerscafé in Centrum in de Kas (Diaconie)
Herengracht 18 . www.vca.nu/vrijwilligerscafe
Algemeen: Vrijwilligers Centrale Amsterdam
Rozenstraat 206 . (020) 530 12 28 - www.vca.nu

BEWEGEN EN SPORTEN MET PLEZIER
SCIANDRI sportstimulering organiseert heel veel verschillende sport- en
beweegactiviteiten, ook voor ouderen. Sommige activiteiten zijn best pittig,
de meeste zijn voor iedereen goed te doen. En altijd zijn het activiteiten
waar mensen een hoop plezier aan beleven én waarmee zij gezond bezig
zijn voor hun lichaam en geest.
Deze zomer is het schema in Amsterdam centrum:
Maandag
11:00 - 12:00 uur
Wandelactiviteit
Start bij De Keijzer,
Czaar Peterstraat 12
geschikt voor mensen met
dementie en kwetsbare ouderen
14:00 - 15:00 uur - Stoelengym
Funenpark, Keerwal 161
geschikt voor mensen die slecht
ter been zijn
Dinsdag
14:00 - 15:00 uur
Stoelengym
Flesseman, Nieuwmarkt 77
geschikt voor mensen die slecht
ter been zijn
17:00 - 18:00 uur - Buiten
fittraining
Haarlemmerpoort
geschikt voor 65+

Woensdag
12:00 - 13:00 uur
Buiten fittraining
Marineterrein
geschikt voor mensen 65+
16:00 - 17:00 uur - Stoelengym
Acitviteitencentrum Reel,
Tussen de Bogen 16
geschikt voor mensen 70+ die
zelfstandig zijn
Donderdag
14:00 -15:00 uur Rollatorwandelen
Flesseman, Nieuwmarkt 77
15:00 -16:00 uur Rollatorwandelen
Sarphatihuis, Roeterstraat 2
17:00-18:00 uur G-sport/
stoelengym
Marineterrein
iedereen is welkom.

De wandel- en balkonactiviteiten zijn gratis. De andere activiteiten, zoals
stoelengym, kosten €1,75 per keer. Iedereen is welkom. Aanmelden hoeft
niet, maar is wel prettig als mensen willen worden opgevangen.
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Yvonne
Schoenmaker. SCIANDRI sportstimulering . 06 - 51 27 57 19 .
yvonne.sciandri@gmail.com. facebook: sciandri.sportstimulering .
instagram: sciandrisportstimulering

BIJZONDER AMSTERDAMS
Bijzonder Amsterdams staat voor bijzondere producten, bijzonder goed
gemaakt, door bijzondere Amsterdammers. Amsterdammers met een
verstandelijke beperking die niet beperkt zijn in hun creativiteit en werklust
en gewoon doen wat ze heel goed kunnen: mooie producten maken.
Bij Bijzonder Amsterdams staan de werknemers en hun ontwikkeling
centraal. De producten worden gemaakt in diverse ateliers door de stad.
Mooie producten voor jezelf of om cadeau te geven, stuk voor stuk met
liefde en aandacht gemaakt. Van robuuste meubels tot lieve knuffels. Van
vrolijk servies tot praktische tassen. En er is nog veel meer….
Wilt u de producten eerst zien en voelen? Dat kan in de conceptstore in
hartje Amsterdam. U kunt hier op werkdagen tussen 10.00 tot 16.00 ook
gezellig koffiedrinken en heerlijk lunchen.
Bijzonder Amsterdams . Zwanenburgwal 206 . (020) 886 90 90 .
info@bijzonderamsterdams.nl . www.bijzonderamsterdams.nl

In Amsterdam Centrum zijn er vier Huizen van de Buurt:
Huis van de Buurt de Boomsspijker
Rechtboomssloot 51, 1011 EC Amsterdam
(020) 626 40 02
Huis van de buurt De Witte Boei
Kleine Wittenburgerstraat 201, 1018 LT Amsterdam
(020) 622 38 79
Huis van de buurt Het Claverhuis
Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam
(020) 624 83 53
Activiteitencentrum Reel
Tussen de Bogen 16, 1013 JB Amsterdam
(020) 428 02 97
Het Huis van de Buurt in coronatijd
De Huizen van de Buurt zijn momenteel doordeweeks van 10:00 uur tot
16:00 uur open voor individuele afspraken of (hulp)vragen. 7 dagen per
week kunt u tussen 09:00 uur en 17:00 uur bellen naar onderstaande
nummers. Er zit een buurtwerker klaar om u te woord te staan en uw
vragen te beantwoorden.
Amsterdam Centrum Oost: 088- 855 51 15
Amsterdam Centrum West: 088-855 51 20

SOCIAAL LOKET
Wanneer u informatie, advies en ondersteuning nodig heeft, kunt u in
Amsterdam terecht bij het Sociaal Loket. Het doel van het loket is om u zo
te helpen, dat u weer zelfstandig verder kunt.
Het Sociaal Loket van de gemeente Amsterdam helpt u op weg,
bijvoorbeeld als u:
• Niet weet waar u hulp, advies of informatie kunt krijgen
• Gezondheidsklachten of een beperking heeft
• Voor een ziek familielid zorgt
• Persoonlijke of financiële problemen heeft
• Wil weten welke activiteiten voor u interessant zijn
• Zich eenzaam voelt of als u er alleen voor staat
De medewerkers van het Sociaal Loket geven u informatie en advies over
bijvoorbeeld:
• Hulp bij het huishouden
• Aanpassingen in de woning
• Vrijwilligerswerk, een cursus of andere dagbesteding
• Het aanvragen van speciaal vervoer of een scootmobiel
• Organisaties die u verder kunnen helpen
Jammer genoeg kunt u vanwege coronamaatregelen niet zomaar
binnenlopen. U moet een afspraak maken. Dat kan digitaal via de website
of telefonisch. De medewerkers van het Sociaal Loket zullen zoveel
mogelijk uw vragen telefonisch beantwoorden.
Sociaal Loket . (020) 255 29 16 . www.amsterdam.nl.

OMMETJE-APP
Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor uw fysieke en mentale
gezondheid. U krijgt meer productiviteit en energie na het maken van een
ommetje. Ook helpt het om te onthaasten en de creativiteit te verbeteren.
Met de Ommetje-app is het gemakkelijker om het goede voornemen
ook daadwerkelijk vol te houden. Start met vrienden, familie of collega’s
een eigen wandelcompetitie of ga de uitdaging aan tegen de rest van
Nederland. Hierdoor kunt u op een leuke manier samen wandelen zonder
op de dezelfde locatie te zijn. Zo motiveert u elkaar om dagelijks een
Ommetje te maken. De Ommetje-app is ontwikkeld in samenwerking met
hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Hij vertelt na iedere wandeling
een interessant hersenfeitje. Download nu tijdelijk gratis de Ommetje-app,
kom hogerop in de ranglijst, speel alle medailles vrij en word de fitste van
uw team!

TENTOONSTELLINGEN
WORLD PRESS PHOTO
De wereldpremière van World Press Photo, de grote jaarlijkse internationale
persfotowedstrijd, is traditioneel in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Alle
ruim 150 bekroonde beelden en video’s worden getoond, inclusief de
prachtige World Press Photo of the Year en de World Press Photo Story
of the Year. En natuurlijk veel indrukwekkende foto’s in de categorieën
Nieuws, Portretten, Sport, Natuur en Milieu en de winnende films van de
Digital Storytelling Contest. Dit jaar met extra veel persoonlijke ruimte
en een uitgebreid pakket corona-aanpassingen voor uw veiligheid en die
van andere bezoekers. Om een rustige, veilige 1-op-1 ervaring met de
winnende foto’s te hebben. Om fysiek contact aan de kassa te vermijden
zijn tickets uitsluitend online verkrijgbaar. De tentoonstelling is in De
Nieuwe Kerk te zien van 1 juni t/m 29 november, van dinsdag tot en met
zondag tussen 10:00 uur en 17:00 uur.
Audiotour: Fotografen en visueel journalisten vertellen hun persoonlijke
verhaal van de winnende beelden. Deze audiotour is inbegrepen in de
ticketprijs en beschikbaar in de app. Download die vlak voor uw bezoek en
neem voor uw eigen comfort headset of oortjes mee.
De Nieuwe Kerk Amsterdam. Dam (020) 626 81 68 . www.nieuwekerk.nl

MUSEUM HERMITAGE AMSTERDAM
Ook de Hermitage is gelukkig weer open. En hoe!
Een van de grote schatten van de Hermitage is de fabelachtige
juwelencollectie. Honderden daaruit schitteren in Juwelen! Samen met
vele portretten en een overdaad aan rijk gedecoreerde japonnen en
kostuums presenteren zij twee eeuwen mode en juwelen, gedragen
door de high society aan het Russische hof in St.-Petersburg. Ontmoet
de flamboyante keizerinnen Anna, Elisabeth en Catharina de Grote, maar
ook de grootvorsten, tsarina’s en adellijke fashionista’s uit de negentiende
en vroege twintigste eeuw. Bij bals en partijen droegen zij de meest
schitterende kostuums. Daar kozen ze juwelen bij die hun identiteit, smaak,
afkomst en rijkdom toonden. Ze werden besteld bij toonaangevende
juwelenhuizen als Cartier, Tiffany en natuurlijk hofleverancier Fabergé. Veel
sieraden gingen verloren na de Russische Revolutie. In Juwelen! schitteren
bewaard gebleven topstukken in het decor van balzalen en boudoirs zoals
in het Winterpaleis van de tsaren.
Er zijn deze zomer drie grote tentoonstellingen te zien:
Juwelen! Schitteren aan het Russische hof (verlengd t/m 1 september)
Groepsportretten van de 17e eeuw (verlengd t/m 13 september)
Willem van Genk: WOEST (t/m januari 2021)
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de Hermitage alleen
toegankelijk na online reservering via de website
Hermitage - Amstel 51 . Tijdelijke ingang via de Nieuwe Keizersgracht
(020) 530 87 55 . www.hermitage.nl

ELI CONTENT
Tot en met 30 augustus 2020 toont
het Joods Historisch Museum een
eerbetoon aan Eli Content, een
van de belangrijkste hedendaagse
joodse kunstenaars van Nederland.
In
overzichtstentoonstelling
Eli
Content. So much I gazed on
beauty zullen de hoogtepunten uit
zijn eigenzinnige oeuvre van de
afgelopen veertig jaar te zien zijn.
De tentoonstelling toont ruim 90
werken, waaronder schilderijen,
tekeningen,
kunstenaarsboeken
en installaties. In zijn beginjaren
maakte de artistieke veelvraat
Content vooral abstracte, sobere
en minimalistische werken. In de
loop der tijd werd zijn werk steeds
figuratieve en kleurrijker. Eerst met
verwijzingen naar de natuur en
motieven van bladeren en dieren,
foto: Inga Powilleit
later volgden menselijke figuren en
recent ook portretten. De kunst die hij tegenwoordig maakt is opvallend
direct en levenslustig.
Het museum maakt deel uit van het Joods Historisch Kwartier. Via
www.jhk.nl kunt u het Joods Historisch Museum, de Hollandsche
Schouwburg en de Portugese Synagoge virtueel bezoeken.
Joods Historisch Museum . Nieuwe Amstelstraat 1
(020) 531 03 10 . www.jck.nl

THE WORLD AFTER
In The World After reageren kunstenaars op vragen over het Antropoceen
na de coronacrisis. Dit project is geïnspireerd op de tentoonstelling Poems
for Earthlings van Adrián Villar Rojas, die plotseling heel actuele vragen
oproept. Waartegen moeten we onszelf beschermen? Wat betekent het om
als Earthlings verbonden te zijn? Hoe ziet de wereld eruit zonder mensen?
En hoe gaan we als mensheid vanaf dit punt verder? The World After is een
initiatief van de Oude Kerk in samenwerking met mister Motley
In het oudste gebouw van de stad (anno 1306) komen erfgoed,
kunst, muziek en op zondag ook nog steeds kerkgangers samen. Met
spraakmakende tentoonstellingen, talrijke activiteiten, permanente
archiefpresentaties én wonderlijke concerten laat de Oude Kerk op
uiteenlopende manieren van zich zien en horen. Het monumentale
kerkgebouw heropende in 2013 gerestaureerd voor het publiek met een
programma waarin kunst centraal staat. De kerkruimte wordt ‘bespeeld’
door steeds wisselende kunstenaars die hier site-specifiek werk laten zien.
In de zijruimtes is het historische archief, aangevuld met hedendaagse
kunstwerken. De sfeervolle koffieschenkerij met kloostertuin en de
museumwinkel vormen de inleiding of afsluiting van ieder bezoek.
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de Oude Kerk alleen
toegankelijk na online reservering via de website.
De Oude Kerk . Ouderkerksplein 23 . (020) 625 82 84 . www.oudekerk.nl

WANDELMAATJES EN BELMAATJES
Wilt u graag met iemand praten of even lekker naar buiten? Stichting
Prisma koppelt u met plezier aan een wandelmaatje en belmaatje die bij
u past. Ook zal de Stamtafel in kleine groepjes weer bij elkaar komen.
Aanmelden kan via de e-mail. Kijk voor meer informatie op de website.
Snuifdoos, Potsdam, edelsmeden van Frederik de Grote, ca. 1770.
Agaat, goud, briljanten, robijnen, nefriet, 4,3 x 10,3 x 7,7 cm

Stichting Prisma . info@stichtingprisma.nl . www.stichtingprisma.nl

OUTSIDER ART MUSEUM (MUSEUM VAN DE GEEST)
Outsider kunstenaars zijn een beetje ‘anders’. Vaak hebben ze een
verstandelijke beperking of psychische stoornis. Ze zijn niet bezig
met commerciële doelstellingen en reflecteren niet op bestaande
kunststromingen. De kunst komt rechtstreeks naar boven borrelen,
zit in hun hoofd en móet eruit. Hun werk is boeiend, veelzijdig en heel
puur. In reguliere kunstgaleries is outsider art meestal niet welkom.
Het Outsider Art Museum biedt een volwaardig kunstpodium voor
deze kleurrijke kunstenaars. En nu eens niet binnen de muren van
een zorgorganisatie, maar in een inspirerende museale omgeving.
De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.outsiderartgallery.nl
Bert van Wijnen: 1 augustus – 13 september. De bijzondere collages van
Bert van Wijnen zijn outsider art pur sang. Met eenvoudige middelen
creëert hij een wonderlijk kleurrijk universum van mensen, dieren en
abstracte figuren.
Outsider Art Museum, Museum van de Geest . in de Hermitage .
Amstel 51 . (020) 530 87 55 . www.outsiderartmuseum.nl
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