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ARTZUID BEZOEKEN? 43.000 SCHOLIEREN GINGEN JOU VOOR!

STICHTING ARTZUID PRESENTEERT DE

INTERNATIONALE SCULPTUURROUTE AMSTERDAM
19 MEI T/M 17 SEPTEMBER 2017

ARTZUID 2017 vindt plaats op de Apollolaan, Minervalaan en de Zuidas
te Amsterdam. ARTZUID 2017 toont de invloed van Mondriaan op de
beeldhouwkunst en haakt hierdoor aan bij het themajaar ‘Van Mondriaan
tot Dutch Design’. De nadruk ligt op geometrisch abstracte werken als
contrast met de grilligheid van de omringende bomen. De tentoonstelling
laat, naast kunst uit de jaren 60, 70 en 80, de invloed van de abstractie zien
in de hedendaagse kunst.
BEZOEK ARTZUID GRATIS
Voor Stichting Art Zuid vormt cultuureducatie een speerpunt. Daarom
verwelkomen wij graag zoveel mogelijk scholen. Er is weer een speciaal
educatieprogramma voor verschillende leeftijden samengesteld. Scholieren
kunnen met diverse opdrachten langs de beelden lopen. Voor middelbare
scholieren tellen de opdrachten mee als CKV punten. Het lesmateriaal is gratis met
dank aan de Rabobank Amsterdam. Klassen kunnen de beelden onder begeleiding
van een leerkracht bekijken. Tegen betaling van een onkostenvergoeding kunnen
ook educatiemedewerkers van Art Zuid de klassen rondleiden. Deze rondleiding
duurt 1 uur en kan worden gecombineerd met een kunstworkshop waarin de
scholieren zelf een kunstwerk maken of met een speciale 3D print workshop.
Het verzamelpunt is het ARTZUID informatiepaviljoen op de groenstrook naast
Apollolaan 151, tegenover het Hilton Hotel. Met het OV is het paviljoen goed
bereikbaar via Station Zuid of tram 5 en 16.
Stichting Art Zuid ontvangt graag vroegtijdig de antwoordkaart retour. Vanaf
maandag 15 mei 2017 is het lesmateriaal gratis op te vragen via
www.artzuid.nl/lesmateriaal
ARTZUID INSPIREREND VOOR DE JEUGD
Inmiddels hebben ruim 105 scholen de afgelopen jaren een bezoek gebracht
aan de tentoonstelling. De scholieren krijgen inzicht in de ontwikkeling van
de hedendaagse beeldhouwkunst. Ook leren zij hoe met beelden om te gaan
in de openbare ruimte. In de lesbrief met opdrachten komen verschillende
materialen, vormen, oppervlakten en kleurgebruik van de beelden aan de orde.
Ook wordt aandacht besteedt aan de unieke locatie van de beeldenroute:
Plan-Zuid van architect H.P. Berlage en de Amsterdamse School architectuur.
Stichting Art Zuid won in 2011 een prestigieuze erfgoedprijs, de Europa
Nostra Award. De toegankelijke wijze waarop scholieren door het kijken
naar beelden kennismaken met cultureel erfgoed en zich bewust worden van
hun eigen leefomgeving wordt als vernieuwend ervaren.

PRIJSVRAAG VOOR SCHOLIEREN
Om te stimuleren dat de scholieren zelf creatief bezig zijn tijdens hun bezoek,
organiseren wij 2 prijsvragen:
BASISSCHOLEN TEKENWEDSTRIJD. Iedere basisscholier kan zijn
tekening mailen naar educatie@artzuid.nl of afgeven bij het paviljoen. Vergeet
niet om bij de tekening jouw naam, school, klas en leeftijd te vermelden.
MIDDELBARE SCHOLEN FILMWEDSTRIJD. Middelbare scholieren
worden uitgedaagd om het meest originele filmpje te maken van
de tentoonstelling van maximaal 2 minuten. De scholieren kunnen
individueel of als duo meedoen. Het filmpje moet worden geplaatst op
www.facebook.com/artzuid en/of www.youtube.com onder
vermelding van #ARTZUID2017. Vergeet niet om naam, school, klas en
leeftijd in het filmpje te vermelden.
Op zondag 17 september 2017 om 13.00 uur worden de prijzen uitgereikt
bij het paviljoen. De winnaars krijgen van tevoren bericht.

ARTZUID: KUNST VOOR IEDEREEN.
Docent: “Een uitstekende gelegenheid voor een les in de open lucht,
die kunst combineert met omgeving. Een tof en leerzaam uitje!”

INFO Stichting Art Zuid - Prinses Irenestraat 19-1 - 1077 WT Amsterdam
T 020-5286061- educatie@artzuid.nl
www.artzuid.nl
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