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Veel animo voor kunstproject in jubilerend Vondelpark. 

Kunstenaars gezocht voor begeleiding 
ARTZUID JUNIOR 2014 

 

 Het initiatief van Stichting ArtZuid voor een nieuw kunstproject met 

scholieren slaat enorm aan. Al meer dan dertig scholen in de regio 

Amsterdam hebben zich aangemeld voor deelname aan ARTZUID JUNIOR, 

dat in de zomer van 2014 zal plaatsvinden ter gelegenheid van de viering 

van ‘150 jaar Vondelpark’. Professionele kunstenaars gaan scholieren 

begeleiden bij het ontwerpen van beelden voor de tentoonstelling. De 

grote belangstelling van scholen vraagt om begeleiding van evenzoveel 

professionals. Kunstenaars die mee willen doen aan dit unieke 

educatieproject zijn van harte welkom op de informatieavond, donderdag 

28 november van 18.00 – 20.00 uur in Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a, 

Amsterdam.  Aanmelden kan via communicatie@artzuid.nl. Zie ook 

www.artzuid.nl. 

  

Educatieproject gericht op talentontwikkeling 

Afgelopen zomer nam een recordaantal van tachtig scholen uit de regio 

Amsterdam deel aan het educatieprogramma van ARTZUID 2013. Duizenden 

scholieren bezochten de beeldenroute, leerden over kunst in de openbare ruimte 

en over materialengebruik en technieken die kunstenaars toepassen. ARTZUID 

JUNIOR is opgezet als vervolg-educatieproject. Het unieke kunstproject richt zich 

op talentontwikkeling van scholieren. Begeleid door kunstenaars worden leerlingen 

gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, en maken zij kans zich met het 

gezamenlijke ontwerp een plek te verwerven op de beeldententoonstelling in het 

Vondelpark. 

  

Mijn Vondelpark, Ons Vondelpark 

Na een selectieronde gaat per school een groep van 5 leerlingen aan de slag om 

een beeld te ontwerpen met als thema ‘Mijn Vondelpark, Ons Vondelpark’. Zij 

worden daarbij in speciale masterclasses professioneel begeleid door kunstenaars. 

Op basis van schetsontwerpen worden miniatuurmodellen gemaakt. Uit de 

ingezonden modellen worden uiteindelijk 20 beelden via een vakjury en publieke 

stemronde geselecteerd. Deze beelden worden geproduceerd en in het Vondelpark 

tentoongesteld. De opening is op 15 juni 2014, bij de start van het jubileumjaar 

‘150 jaar Vondelpark’.    
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie contact 

MKpr Projecten, Marieke Klosters, marieke@mkpr.nl; tel. 06 53 37 17 89.  
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