OpenOost
Atelierroute Oostelijke eilanden 2014
Workshops/performance overzicht per locatie
Locatie <1> Roest, Jacob Bontiusplaats
> Performance: Actionsculpting – Marijn Wensveen en Theo Blom
Een reeks van las- en snijhandelingen verricht die zullen leiden tot een of meer
unieke metalen objecten
zo. 20 april 13-18 u. en ma. 21 april 13-18 u. (doorlopend)
> Performance: Actionpainting – Fabrice Hünd
Fabrice brengt dansend met penseel als uit de lucht geplukt, vorm en kleur in plaats
van eenzaamheid, ellende en verdriet en laat de vrijheid niet in de kiem smoren:
kijken doe je met je ogen, niet met je oren.
zo. 20 april 13-18 u. en ma. 21 april 13-18 u. (doorlopend)
> Workshop: Unfinished Art – Marcel van der Drift en Jan Raes
Maak de kunst van een ander af.
zo. 20 april 13-18 u. en ma. 21 april 13.30-17 u. (doorlopend)
> Workshop: Maak je eigen portemonnee – Lyviënne Blackman
Wij zijn creatief met afval en maken onze eigen portemonnee
zo. 20 april en ma. 21 april Elk heel uur (vanaf 13 u.) een nieuwe workshop. Voor
kids (7+) en volwassenen. Max. 4 deelnemers per keer
> Installatie: Mac-O-Bert – Robert Pennekamp
Kiezen, betalen en binnen 3 minuten is je tekening klaar!
zo. 20 april 13-18 u. en ma. 21 april 12-18 u. (doorlopend)
> Eieren schilderen met ui - Sylvia van Barneveld
zo. 20 april 13-17 u.
> Workshop: tekenen met ui – Hennie Groot en Netty Klomp. Max. 8 deelnemers
ma. 21 april 13.30-14.45 u. en 15.30-16.45 u.
> Workshop: Mozaïek – Helen Roeten
ma. 21 april 14-15 u.
> Installatie: Het gezicht van 1018 – Maria Heijendael
Mensen die wonen of werken in postcodegebied 1018 en die verliefd zijn op hun
buurt, kunnen zich laten portretteren. Ze zijn er geboren en getogen, hebben er hun
hart verloren of hun liefde gevonden, of willen gewoon nooit meer weg. Meld je ter
plekke aan voor het project en laat in de ministudio op locatie een proefportret maken
op polaroid. ma. 21 april 14.30 – 16.30 u.

> Workshop: Brainstormspel – Robert Pennekamp
Ideeën genereren, een serieus probleem oplossen op een speelse manier. Max. 8
deelnemers
zo. 20 en ma. 21 april 15-15.30 u.
> Workshop: Het spel Kish-game – Zanne Bekirovic. Max. 7 personen
ma. 21 april 15 - 18 u.

Locatie <14> LaserCity VOC-kade 14
> Workshop: Simulatie nieuwe economie – Jeroen van Beele
Zo. 20 april 13-18 u. en ma. 21 april 12-18 u. (doorlopend)

Locatie <2> De Punt, Frans de Wollantstraat 84
> Open Midden Oosten: Ansichtkaartenwerkplaats en zeep in ballingschap – Richtje
Reinsma e.a. Stuur een ansichtkaart naar Aleppo in Syrië en maak Aleppijnse
laurierzeep. Zo. 20 april 13-18 u. (doorlopend)
> Workshop: ATTENTION DRAWING – Sandra Janssen
Muurtekening Zo. 20 april 13-18 u. en ma. 21 april 12-18 u. (doorlopend)
> Performance: Perpetuum Mobile – Kim de Weijer
ma. 21 april 14-15 u.

Locatie <18> Frans de Wollantstraat 74
> Performance: Bijgeloofbalie – Richtje Reinsma ma. 21 april 12-18 u. (doorlopend)

Locatie <18> Frans de Wollantstraat 36
> Performance: Professor Russola
Droomt Prof. Russolo dat hij een vlinder is of droomt de vlinder dat hij Prof. Russolo
is? zo. 20 april 13-18 u. en ma. 21 april 12-18 u. (doorlopend)

Locatie <18> Frans de Wollantstraat 24
> Workshop: Gif-animatie maken – Hetty Peeters
> Workshop: Raamtekening maken – Lisette Teisman
ma. 21 april 12-18 u.

Locatie <16> Leijndenstraat 28 (bij Helena Primakoff)
> Workshop Portrettekenen in ‘Manga-stijl’ – Belle Phromchanya
Take part in the 'Asianization' process by having your portrait drawn in Asian manga
style. Zo. 20 april 13-18 u. en ma. 21 april 12-18 u. (doorlopend)

Locatie <20> Kraijenhoffstraat 34
> Workshop Abstract en interactief schilderen – Daphne Verheijke
Leef je uit op een groot schilderij. Schilderen met interactie. Reageer op wat de
ander doet. Je leert om verschillende technieken te hanteren, zoals houtskool, pastel
en verf. Iedereen kan deelnemen. zo. 20 april 14-15 u.

Locatie <3> Oranje Nassau Kazerne – Kazernestraat 1
> Workshop: Improvisatietheater – Guido de Koster
Eerst een voorstelling van improvisatietheater, daarna kun je deelnemen aan een
workshop om zelf aan de slag te gaan. Speel, acteer en lach met ons mee!
zo. 20 en ma. 21 april. Voorstelling: 14 u. Workshop: 15-16.30 u.
> Workshop: Beschilderen houten wandborden – Mieke Vasse
De Oranje Nassaukazerne bestaat 200 jaar, daarom gaat Mieke Vasse in haar
workschop houten borden beschilderen met een eigen ontwerp. Een (gedenk)bord
voor aan de wand. zo. 20 en ma. 21 april van 14-16 u.
> Performance: Klankenbad – Evalyn van Essen
Drijven op klank tijdens een ligconcert. De betovering van de Sansula, je laten
overspoelen door het geluid van de Ocean Drum, een stem die je wellicht meevoert
naar een andere plaats of tijd. Kom op tijd, na aanvang gaat de deur dicht!
zo. 20 april 15-15.30 u. of 17-17.30 u. en ma. 21 april 13-13.30 u. of 15-15.30 u.
Kom op tijd.
> Workshop Collage – Evert van Barneveld
Aantal deelnemers: 6 tot 9 personen.
ma. 21 april 12-14 u.

Locatie <9> 16CC - Kadijksplein 16
> Workshop: Animeer je monster – Stella Siu Lie Ang
Maak je eigen monster, animeer zijn beweging en spreek zijn stem in.
We maken de gruwelijkste Monster-Oost-Film ooit!
zo. 20 en ma. 21 april van 15-17 u.

