Persbericht, 14 april 2016
Inschrijving ARTZUID ART CAMP Zomer 2016 geopend
Kids in de zomervakantie creatief aan de slag met kunstenaar.
Na een succesvolle 1e editie in de zomervakantie van 2015, krijgt het ARTZUID
ART CAMP, het kunstkamp voor kinderen 6 - 18 jaar, komende zomer een vervolg.
Gedurende zes weken tussen 18 juli en 26 augustus 2016 wordt wekelijks een ART CAMP
georganiseerd, vanuit een nieuwe locatie op de Prinses Irenestraat 19 in Amsterdam-Zuid.
Onder leiding van kunstenares Maria Hovius gaan de
kids elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur aan de slag
als een echte kunstenaar. Een week boordevol
inspiratie en activiteiten om creatieve vaardigheden te
ontwikkelen. Speurend naar beelden in de omgeving,
leren de deelnemers kijken naar kunst en doen ze
ideeën op. Ze gaan werken met verschillende
technieken en materialen en creëren als kroon op het
werk een eigen kunstwerk, dat als onderdeel van de
ARTZUID ART CAMP-expositie wordt tentoongesteld.
Kijk voor informatie en inschrijven voor deelname
op www.artzuid.nl/artcamp.

ARTZUID ART CAMP is een initiatief van Cintha van
Heeswijck, directeur Stichting ArtZuid: “We willen
hiermee jong creatief talent stimuleren. Het was
afgelopen zomer tijdens de beeldententoonstelling
ARTZUID een grote hit, met veel nieuwe kunstenaars
in spé. We bieden creatief plezier en kunsteducatie in
de schoolvakantie en ouders vinden dit ART CAMP een welkome aanvulling op de bestaande
vakantiekampen in en rond de stad. Wie wil deelnemen doet er goed aan snel te reageren. De animo is
groot."
Verhuizing kantoor Stichting ArtZuid
Per 1 mei 2016 verhuist Stichting ArtZuid naar een fraaie kantoor- en atelierruimte in het voormalige
St. Nicolaasklooster, Prinses Irenestraat 19 1077 WT Amsterdam (aan het Beatrixpark). ARTZUID ART
CAMP is de eerste activiteit die vanuit deze nieuwe locatie wordt georganiseerd. Algemeen
contactadres: info@artzuid.nl.
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