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ARTZUID JUNIOR GEOPEND 

Zondag 15 juni 2014: Samen met Prins Maurits verrichtte de 

12-jarige Rosa Heeroma de officiële opening van ARTZUID 

Junior in het Amsterdamse Vondelpark. Rosa ontwierp De 

Parkietenboom, het kunstwerk dat door de vakjury en het 

publiek als beste inzending van de ontwerpwedstrijd voor 

beeldende kunst werd beoordeeld. In totaal zijn 20 

geselecteerde beelden in het jubilerende Vondelpark te zien, 

tot 24 augustus.  De route is via een gratis app te 

downloaden: www.artzuid.nl 

ARTZUID JUNIOR, is een ontwerpwedstrijd voor beeldende 

kunst, georganiseerd in het kader van het 150 jarig bestaan van 

het Vondelpark. Aan de hand van thema’s over het park 

maakten leerlingen van basis, voortgezet en speciaal onderwijs, 

onder begeleiding van professionele kunstenaars, 

minisculpturen die hun beleving van het park weergeven. Een vakjury en het publiek kozen de twintig 

kunstwerken die - op groot formaat - van 15 juni – 24 augustus 2014 te zien zijn in het jubilerende 

Vondelpark. 

 

Compleet verhaal Vondelpark in beeld 

De twintig sculpturen verbeelden het complete verhaal van het Vondelpark. We zien parkbewoners 

in verschillende gedaanten, romantiek, ontspanning, sport en spel, kinderactiviteiten, natuur, 

voertuigen en historie.  Met deze beeldententoonstelling wil stichting ArtZuid de kennis over het 

Vondelpark vergroten en de betrokkenheid van de bezoekers stimuleren. Meer informatie: 

www.artzuid.nl. 

Over ARTZUID Junior 

Dit educatieve kunstproject is voortgekomen uit de beeldenexpositie ARTZUID, waar vorige zomer 

veel belangstelling van scholen voor was. Als vervolg op de lespakketten en om kunsteducatie verder 

te stimuleren is het initiatief voor ARTZUID Junior ontstaan. Maar liefst 32 scholen meldden zich aan 

en evenzovele kunstenaars om het project te begeleiden. Het project kent drie fasen: 1. 

Masterclasses (januari-februari) door professionele kunstenaars op scholen, waar 160 kinderen 

miniatuurontwerpen maakten op basis van thema’s die verband houden met het Vondelpark; 2. 

Expositie in Vondelpark (maart) van de 160 miniatuurontwerpen en jurering door vakjury en publiek; 

3. Selectie van 20 ontwerpen uitgevoerd op groot formaat door professionele kunstenaars, 

tentoongesteld in het jubilerende Vondelpark 15 juni – 24 augustus. Met ARTZUID Junior wil stichting 

ArtZuid bewustwording creëren voor ons groene cultureel erfgoed en voor het belang van 

cultuureducatie. Zoals initiatiefneemster Cintha van Heeswijck-Veeger zegt: “Daar kan je niet vroeg 

genoeg mee beginnen, kinderen en jongeren zijn de dragers van het cultureel erfgoed.”  
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