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MEESTERLIJK – Design & ambacht

1, 2 en 3 december

Naast mislukte, tijdrovende en geld slurpende
pogingen waren er ook revolutionaire uitvinEen combinatie van design, mode, eten, amdingen die de scheepvaart, de Nederlandse
bacht en hedendaagse kunst komt samen tijsamenleving en economie hebben beïnvloed.
dens Meesterlijk, een smaakvol en inspirerend event voor liefhebbers van mode, design Het Scheepvaartmuseum
en culinaire hoogstandjes.
Kattenburgerplein 1
HETSCHEEPVAARTMUSEUM.NL
Dansen met de vijand
t/m 31 december 2017
De vrijgevochten Tantje Roosje. Haar verhaal
zou nooit zo bekend zijn geworden als niet
decennia later de zoon van haar broer een
koffer in Auschwitz had zien staan met daarop zijn achternaam. Deze Paul Glaser (1947)
begon daarna een zoektocht die resulteerde
in een boek, tentoonstelling en musical. DanMeesterlijk is een jaarlijks evenement waar sen met de vijand vertelt het waargebeurde
vormgevers, producenten, modeontwerpers, verhaal van een levenslustige, ondernemenfooddesigners en vaklieden hun passie voor
design en ambacht tonen aan een groot publiek. Bekijk een van de tentoonstellingen,
koop unieke producten rechtstreeks van de
ontwerper zelf en vergaap je aan bijzondere
sieraden, lederwaren, hoeden en kleine meubelen.
Westergasfabriek
Polonceau-kade 27
MEESTERLIJK.NU
Gamechangers
maritieme innovaties

de, vrijgevochten vrouw die zich voor de oorlog niet eens zo bewust was van haar Joodse
afkomst.

t/m 17 januari 2018

In het Scheepvaartmuseum Amsterdam is de
tentoonstelling 'Gamechangers - maritieme
innovaties' te zien. Je wordt meegevoerd Dat veranderde echter snel toen de nazi’s de
langs 25 van de mooiste, spannendste en macht grepen. Door verraad, nota bene door
vreemdste innovaties uit de Nederlandse ma- haar eigen man, belandde ze in Vught, Westerbork en Auschwitz. Ze leerde noodgedwongen wat het vergt om te overleven.
Haar gewaagde strategie van opvallen, jezelf
nuttig maken, meewerken en vermaken toonde aan dat het kiezen tussen goed en kwaad
onder deze omstandigheden echt niet zo simpel is. Zo gaf ze niet alleen dansles aan SSofficieren, maar ging zij ook relaties met hen,
aan om niet in de gaskamer te eindigen.
De expositie omvat onder andere tal van foto’s en films die Roosje Glaser voor en na de
oorlog liet maken, alsmede Polygoonjournaalbeelden.

ritieme geschiedenis.

Verzetsmuseum
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Plantage Kerklaan 61

VERZETSMUSEUM.ORG
Hier besta ik
t/m 11 februari 2018
In Nederland en België sterven jaarlijks tientallen mensen in volstrekte eenzaamheid.
Een groep dichters schrijft speciaal voor deze
eenzame overledenen een gedicht dat zij
voordragen tijdens hun uitvaart. In de tentoonstelling staan poëzie en fotografie cen-

ma die vele kerken in Amsterdamse Schoolstijl heeft ontworpen.
De Amsterdamse School, de expressieve
kunstbeweging die haar bloeiperiode had tussen 1915-1935, vond ook buiten Amsterdam
navolging. Terwijl het expressionisme in de
hoofdstad al op haar retour was ontwikkelde
zich in Groningen een geheel eigen stijl met
Egbert Reitsma en de leden van de kunstenaarskring de Ploeg als haar belangrijkste
voorvechters.
Egbert Reitsma (1892-1976) brengt deze
Groningse Amsterdamse School prachtig tot
uitdrukking in zijn kerkenbouw. De kerken
staan symbool voor de bloei van de gereformeerde gemeenschap na de Eerste Wereldoorlog. De gebedshuizen, waar zowel het samenkomen als de individuele geloofsbeleving
centraal staan, worden gekenmerkt door een
expressief kleurgebruik en een uitgesproken
vormentaal.

traal.
‘Hier besta ik’ maakt eenzaamheid niet alleen
zichtbaar, maar laat ook zien hoe kunst in
het algemeen - en poëzie en fotografie in het
bijzonder - de pijnlijke plekken in ons bestaan weet aan te raken.
Van Hasselt en Sistermans realiseerden het
belang van dit dichtersinitiatief, dat verder
reikt dan de individuele dode. Uiteindelijk
gaat het erom hoe je als samenleving zorg
draagt voor elkaar. Het comité van aanbeveling voor ‘Hier besta ik’ bestaat uit Gerdi Verbeet, Youp van ’t Hek, Humberto Tan en
Eberhard van der Laan. Van der Laan zei
over de eenzame uitvaart: “Dat wat voor het
slordige oog zinloos lijkt, is een ultiem gebaar van beschaving.”
Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover
Kruislaan 124
TOTZOVER.NL
Egbert Reitsma: KLEUR & VORM, bouwen met bezieling
t/m 28 januari 2018

Museum Het Schip - De Amsterdamse
School

Oostzaanstraat 45
HETSCHIP.NL
Nieuwe Meesters
t/m 28 mei 2018
In de tentoonstelling ‘Nieuwe Meesters’ laat
het Outsider Art Museum ruim 70 werken
zien van 30 hedendaagse, getalenteerde
Outsider-kunstenaars. In een serie intieme,
indringende portretten geeft fotograaf Sander Troelstra deze fascinerende wereld een
gezicht. Troelstra heeft diverse keren de Zilveren Camera gewonnen en was in 2015
winnaar van de prestigieuze Nationale Portretprijs.

Het museum over de Amsterdamse School
staat de komende maanden in het teken van
het Noorden. Tot en met 28 januari 2018 is
de expositie "Egbert Reitsma: KLEUR &
VORM, bouwen met bezieling" te bezichtigen
in Museum Het Schip. De tentoonstelling is
Gedreven door het onalledaagse heeft Troeleen portret van de Groningse architect Reitsstra zich toegelegd op het portretteren van
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mensen met een rafelrandje; ze vinden soms
moeilijk aansluiting in de maatschappij. In
‘Nieuwe Meesters’ sta je oog in oog met deze
onconventionele kunstenaars en maak je
kennis met hun hypergevoeligheid en buitengewone creativiteit. Wie zijn deze Nieuwe
Meesters? Wat zijn hun drijfveren? Waar
komt die bijna maniakale werkwijze vandaan?

In een permanente tentoonstelling is te zien,
horen en lezen welke UNESCO Werelderfgoederen in Nederland te vinden zijn, en
wat hen zo onderscheidend maakt. Ook kom
je meer te weten over UNESCO Werelderfgoed in het algemeen en over de bijna
1.000 plekken die wereldwijd op de Werelderfgoedlijst staan. Van alle Nederlandse wereld-erfgoederen laten we bijzondere voorwerpen zien, zoals een 16e eeuwse passer
voor de Grachtengordel Amsterdam en een
door Gerrit Rietveld ontworpen Divantafeltje.
Elke Nederlands Werelderfgoed heeft een eigen poster met veel achtergrondinformatie,
dat gratis meegenomen kan worden. Vanuit
het Werelderfgoed Podium starten regelmatig
rondleidingen, lezingen en andere activiteiten.

Enkele decennia geleden zouden de carrières
van deze kunstenaars onzichtbaar zijn gebleven door hun sociale isolement en een leven
achter gesloten deuren. Want de kunstwereld
is lange tijd huiverig geweest om autodidacten een plaats toe te kennen in het kunstcircuit. Met de komst van het Outsider Art Museum is daar verandering in gekomen.
Outsider Art Museum – ingang via Hermi- Stadsarchief Amsterdam
tage
Vijzelstraat 32
Amstel 51
WERELDERFGOED.NL
OUTSIDERARTMUSEUM.NL
KIJK VOOR ONTMOETINGEN, ZOALS EEN
KOFFIE OCHTEND, MAALTIJD OF GEZELLIG
SAMENZIJN OP DE WEBSITE VAN DE OUDROHet Wereld-erfgoed Podium is dé startplek
ZE AGENDA.
om kennis te maken met UNESCO Werelderfgoed in Nederland.
OUDROZEAGENDA.AMSTERDAM
Wereld-erfgoed Podium

Nederland heeft tien door UNESCO erkende
wereld-erfgoederen, die tot leven worden gebracht in het Wereld-erfgoed Podium. Het
Wereld-erfgoed Podium is gevestigd in het
monumentale gebouw De Bazel. Het is tevens
het informatie-centrum voor Grachtengordel
Amsterdam Wereld-erfgoed, dat sinds 2010
op de UNESCO Wereld-erfgoedlijst staat.

Welke plekken zijn Wereld-erfgoed? Wat
maakt ze uniek voor nu en later? Hoe komt
een plek op de Wereld-erfgoedlijst? En welke
voordelen en verplichtingen brengt dit met
zich mee? Op deze en veel andere vragen
geeft het Wereld-erfgoed Podium antwoord.
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