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Start-/einddatum project :

augustus 2009 t/m december 2009

1. Situatieschets en probleemstelling
IJburg is een nieuwe stadswijk aan de oostkant van Amsterdam. Op zes eilanden worden 18.000
woningen gerealiseerd voor zo'n 45.000 inwoners. Op IJburg wordt al volop gebouwd. Op dit moment
heeft de nieuwe wijk 10.000 inwoners. De aanleg van de eilanden gebeurt in twee fasen. De eerste fase
IJburg bestaat uit Steigereiland en Haveneiland. De tweede fase bestaat uit het Centrumeiland,
Middeneiland, Strandeiland en Buiteneiland.
IJburg is een sterk groeiend deel van Amsterdam waar de lagere scholen al snel hun plek veroverd
zagen. Sommige scholen zitten nog in hun beginnersfase en hebben nog nauwelijks hogere groepen,
anderen zijn al jaren in werking met alle leerjaren.
Er is 1 middelbare school (IJburgcollege) waar wij al een uitleen-traject hebben lopen.
2. Projectopdracht
De publieksbelangstelling voor de kunstuitleen vergroten en een project dat buiten de normale
bedrijfsvoering van een kunstuitleen valt.
3. Doelstelling
Kinderen direct in aanraking laten komen met kunst, de kunstenaar en zijn werkproces. Zij worden hierbij
gestimuleerd naar kunst te kijken en hun mening te vormen. Dit kan invloed hebben op hun eigen
creatieve ontwikkeling. Ze leren genieten van kunst en hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.
Ontwikkeling van hun ‘culturele competentie’. De leerlingen kiezen in groepsverband kunstwerken uit
voor de school, al dan niet rond een thema.
4. Doelgroep
Doelgroep:
de groepen 7 en 8 van de 8 basisscholen op IJburg te weten:
De Olympus
de Willibrord
de Neptunus
Laterna Magica
Podium
Zuiderzee
de Archipel
Montessori

-

de eerste klas van voortgezet onderwijs op IJburg:
IJburg College TIJ49

5. Projectactiviteiten

Arte Ancor ~ de kunstuitleen van IJburg

De leerlingen komen op locatie bij de kunstenaar in het atelier, zij leren contact leggen met de
kunstuitleen als bedrijf en ze leren over een kunstwerk praten, presenteren en uiteindelijk reflecteren.
Zij krijgen hiervoor een lesbrief mee waarin enige kunstbeschouwingvragen als: waarom heb je voor dit
werk gekozen, wat zou je eraan veranderen als dat mocht en waarom?
Bovendien wordt het aantrekkelijk gemaakt door een puzzel of spel. Deze lesbrief zal in het voorjaar
ontwikkeld gaan worden. De groep zal het schilderij een half jaar in de klas of in de school mogen
ophangen. Er zal door elke leerling een interpretatie op papier gemaakt gaan worden van het schilderij.
Dit zal resulteren in 280 interpretaties. Arte Ancor zal de klassen begeleiden tijdens het maken van deze
interpretaties.
Aan het einde van het project zal er van elke groep 1 leerling afgevaardigd gaan worden die samen met
alle afgevaardigden bij elk gehuurd schilderij een door de leerlingen gemaakte interpretatie uitkiest. Deze
zal samen met het gehuurde schilderij geëxposeerd gaan worden in de maand februari 2010.
Aan dit hele project zal aandacht besteed gaan worden op de websites van de deelnemende
basisscholen, ijbrug.nl en dmv persberichten in de kranten: de Brug, de IJopener, de Echo, Stadsblad.
AT5 zal benadert gaan worden en ook Mediacafe TIJ om dmv beeld verslag te doen.
6. Planning
Voorjaar 2009:
Schooljaar 2009/2010:

contact leggen met de basisscholen
ontwikkelen van de lesbrief
start-/einddatum project

7. De projectorganisatie en communicatie
Organisatie
Cor Koeleman 1960: schilder
Maakt abstracte schilderijen met als uitgangspunten: reizen, architectuur, IJburg en omgeving. Verhuurt
zijn schilderijen via eigen kunstuitleen: www.arteancor.nl
Annelies van den Berg 1963: schilder
Kern van het werk: abstracte schilderijen met figuratieve elementen geïnspireerd naar aanleiding van
reizen. Verhuurt haar schilderijen via eigen kunstuitleen: www.arteancor.nl
Communicatie
Communicatie intern (tussen kunstuitleen en basisscholen) zal gebeuren via e-mail en
bijeenkomsten
Communicatie extern zal gebeuren via e-mail, advertenties, website en persberichten
8. Financiële aspecten
In te zien bij Arte Ancor IJburg

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
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CV deelnemende kunstenaars
Naam:
Adres:

Annelies van den Berg
Mattenbiesstraat 35
1087 CC Amsterdam
Telefoon:
020-6647930
06-48677716
E-mail: annelies2007@hetnet.nl
Geboortedatum:
Geboorteplaats:

1 augustus 1963
Leusden

Bedrijf: Arte Ancor:

Website:
Telefoon:
E-mail:
Opleiding:

kunstuitleen,
verkoop,
opdrachten,
cursussen.
www.arteancor.nl
020-3377459
06-47088976
info@arteancor.nl

1982-1987: tekenen, Hogeschool Holland, Diemen
1987-1989: tekenen, Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam

Docentschap: 1990-2009
Exposities:

1989: Start’89, Apeldoorn
1990-1994: Galerie Kijkeens, Amersfoort
1991: Galerie de Olievaar, Uithoorn
1992: Grafiekbeurs, Deventer
1993: Herenhuisgalerie, Enkhuizen
1995: Galerie de Voetboog, Amsterdam
1996: Galerie ‘Per adres’, Amsterdam
1997: Galerie ‘Kind-arts’, Wijk bij Duurstede
1998: Media partners, Amstelveen
1999: Diverseylever, Maarssen
1991-2001 : Atelier(routes) ‘de Pijp’

Kunstuitleen:

1991-1995: Stichting Exposervice IQ, Zwolle
1992-1993: Stichting Centrale Woningzorg, Amersfoort
1993-2008: Particuliere kunstuitleen, Amsterdam
Start 2009: Studio Arte Ancor IJburg. Amsterdam

Arte Ancor ~ de kunstuitleen van IJburg

Naam:
Adres:

Cor Koeleman
Mattenbiesstraat 35
1087 CC Amsterdam
Telefoon:
020-6647930
06-18737100
E-mail: corkoeleman@hetnet.nl

Geboortedatum:
Geboorteplaats:

24 juni 1960
Uithoorn

Bedrijf: Arte Ancor:

E-mail:

kunstuitleen,
verkoop,
opdrachten,
cursussen.
www.arteancor.nl
020-3377459
06-47088976
info@arteancor.nl

Opleiding:

1982-1988: tekenen, Hogeschool Holland, Diemen

Werk:

1988-heden
Zelfstandig kunstenaar/vormgever
1990- 2003
Coördinator Grafische afdelingen Werklozen Project Amsterdam
2009 – heden Leidinggevende Het Fijnhout Amsterdam
(centrum voor theater, media, kunst en cultuureducatie)

Website:
Telefoon:

Exposities:

1991: Galerie de Olievaar, Uithoorn
1995: Galerie de Voetboog, Amsterdam
1995: Inside/Stdasdeelkantoor de Pijp Amsterdam
1996: Galerie ‘Per adres’, Amsterdam
1991-2001 : Atelier(routes) ‘de Pijp’
2001: Architectenbureau BO6

Kunstuitleen:

1993-2008: Particuliere kunstuitleen, Amsterdam
Start 2009: Studio Arte Ancor IJburg. Amsterdam

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
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