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Publiek; aan de wand: Diana Blok; tentoonstelling: ‘(S)HE: searching for the other’
(foto: L. Adu)
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Samenvattende inleiding
CBK Zuidoost is de kortste weg naar kunst van vandaag.
CBK Zuidoost programmeert hedendaagse beeldende kunst
vanuit een interculturele invalshoek en brengt een breed
publiek op verschillende locaties in contact met actuele
beeldende kunst. Dat doen we met tentoonstellingen, kunstopdrachten, educatieve projecten, een artist-in-residence
programma en een kunstuitleen met cadeaushop.
Met de groepstentoonstellingen ‘S(HE): searching for the
other’ over genderdiversiteit, ‘Drawing work’ over de betekenis van arbeid en ‘UNland’ over het onvermogen tot zelfreflectie in een snel veranderende samenleving, heeft CBK
Zuidoost maatschappelijk relevante thema’s met kunst ter
discussie gesteld. Werkplaats CBK Zuidoost, gelegen in
Heesterveld Creative Community, groeide in 2016 verder
uit tot een locatie voor makers, jong en oud. Het internationale artist-residence programma BijlmAIR verplaatste zich
in 2016 naar dezelfde Broedplaats. Zo werd bijgedragen
aan een nog grotere dynamiek ter plekke. Het fenomeen
van de kunstuitleen werd samen met branchepartners
gevierd met een landelijk georganiseerde promotie dag
bij 31 vestigingen in 28 steden. Zo kreeg iedereen in
Nederland nogmaals zicht op deze mooie voorziening die
het mogelijk maakt om tegen een redelijk bedrag echte
kunst in huis halen.
In 2016 organiseerde CBK Zuidoost in totaal 26 projecten
met een team van 13 leden waaronder 4 vaste vrijwilligers
en stagiaires. Hiermee bereikte de instelling tenminste
17.866 personen. Het centrum kende ruim 50 samenwerkingsverbanden waaronder 14 met scholen in het basisen voortgezet onderwijs.
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CBK Kunstplein met ‘Mijn kunst op straat’; Yasser Ballemans en scholieren
(foto: Y. Ballemans)

Beleid
Missie
Centrum Beeldende Kunst Zuidoost ontsluit actuele beeldende kunst met interculturele accenten voor een breed
publiek. Artistieke kwaliteit en publieksbereik zijn voor
CBK Zuidoost gelijkwaardige uitgangspunten die ons activiteitenprogramma vormgeven. CBK Zuidoost laat zich
inspireren door de context van Zuidoost en is tegelijkertijd
– met haar activiteiten en samenwerkverbanden – van
belang voor heel Amsterdam.
Visie
Artistieke kwaliteit toetst CBK Zuidoost aan de gebruikelijke criteria als authenticiteit, zeggingskracht en materiaalgebruik. Voor CBK Zuidoost is de splitsing westerse en
niet-westerse kunst een onderscheid dat achter ons ligt.
De migratiesamenleving heeft ook in de beeldende kunst
geleid tot transnationale vormgeving met culturele connotaties die aan meer refereren dan aan het witte Nederlandse erfgoed. Dit inhoudelijke gegeven is de richtinggevende
leidraad in de programmering van alle activiteiten van CBK
Zuidoost. De interculturele samenleving van Amsterdam
en meer nog stadsdeel Zuidoost – waar CBK Zuidoost is
gevestigd – is voor deze zienswijze een continue inspiratiebron.
Publieksgericht programmeren zit in de genen van de instelling. In onze projecten zoeken we thematisch aansluiting bij
sociaal maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn
voor ons publiek. De leef- en belevingswereld van ons publiek geeft mede richting aan de programmering. We trekken niet alleen de kunstkenners, maar ook mensen die interesse hebben in een onderwerp en daarna de kunst. Daar-
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naast geven we mensen een actieve rol als maker of als
adviseur. Op deze manier ontstaat actief ‘ownership’ tussen
CBK Zuidoost en haar publiek. CBK Zuidoost werkt mede
daarom intensief samen met een veelheid aan partners in
het sociaal-maatschappelijke en culturele veld.
Kernproducten zijn: Tentoonstellingen & Artist in residence,
Educatie & Participatie, Opdrachten, Kunstuitleen &
CBKadoshop.
Visiefeiten:
• CBK Zuidoost speelt via uitwisseling en samenwerkingsverbanden een actieve rol binnen het netwerk van Amsterdamse culturele instellingen.
• Voor CBK Zuidoost is actuele beeldende kunst ook een
instrument dat kan worden ingezet voor sociale, ruimtelijke
en onderwijsvernieuwing.
• Met haar programmering levert CBK Zuidoost een
bijdrage aan de inkomens- en oeuvre-ontwikkeling van
beeldende kunstenaars.
• CBK Zuidoost levert met haar aanwezigheid een positieve bijdrage aan het imago en woon- en leefklimaat in
Stadsdeel Zuidoost.
• Binnen de programmering worden dwarsverbanden gelegd zodat één project leidt tot meerdere activiteiten. Ervaring leert dat op deze manier meer én meerdere soorten
publiek worden bereikt.
• CBK Zuidoost presenteert niet alleen projecten in huis,
maar ook op plekken waar van nature veel publiek is zoals
in semi-openbare ruimtes en op straat.
Publiek
CBK Zuidoost bereikt een breed publiek. Mensen die
wonen en werken in Amsterdam Zuidoost en mensen die
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afkomstig zijn uit groot Amsterdam en daarbuiten. Mensen
met een beginnende interesse in beeldende kunst. En
mensen die horen tot de meer ‘ingewijden’ in de kunst:
kunstenaars, professionals uit de culturele sector, kunstdocenten met leerlingen en in cultuur geïnteresseerden.
Qua afkomst gaat het om een gemengd publiek. Dit geldt
ook voor leeftijd. Met de educatie bereiken we kinderen en
jongeren, van 4 tot 18 jaar. De tentoonstellingen en de
kunstuitleen trekken vooral 25-plussers. Maar omdat tentoonstellingen en de kunstuitleencollectie cultureel kapitaal vormen voor schoolprojecten bedienen zij zo ook een
jong publiek. Permanente en tijdelijke kunstprojecten in
de openbare ruimte bereiken het meest gedifferentieerde
publiek denkbaar: iedereen in de straten van Zuidoost.
Uit een publieksenquête en postcoderegistratie van
bezoekers blijkt ons publiek te wonen in Amsterdam
Zuidoost én in groot Amsterdam. De verdeling is ongeveer
50 % Zuidoost en 50 % de rest van Amsterdam. Ook uit
de regio – Almere, Zaandam en Amstelveen – trekt
CBK Zuidoost publiek.
Uitgangspunten per kernproduct
Tentoonstellingen & Artist in residence
• Artistieke kwaliteit
• Onderwerpen die aansluiten bij leef- en belevingswereld
publiek
• Aandacht voor interculturele perspectieven
CBK Zuidoost toont werk dat al is gemaakt, maar is ook
opdrachtgever voor nieuw werk. Dit geeft kunstenaars de
gelegenheid oeuvre te ontwikkelen. En CBK Zuidoost verkrijgt via opdrachten inhoudelijke producten die thema-
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tisch aansluiten bij de leef- en belevingswereld van het
publiek.
Een deel van de opdrachten is gekoppeld aan een specifieke locatie, gelegen buiten de muren van de organisatie.
Op die manier ontstaan tijdelijke context gebonden presentaties op openbare plekken waar van nature veel publiek is. Eén van die plekken is het Amsterdam Museum.
Het residentieprogramma Bijlmer Artist In Residence
(BijlmAIR) wordt gerealiseerd in samenwerking met Stedelijk Museum Bureau Amsterdam en Bradwolff Projects.
Minimaal drie residenten komen uit het buitenland en worden aangedragen door de partners. De andere deelnemers worden geselecteerd door CBK Zuidoost zelf. Deelnemers krijgen de gelegenheid werk te ontwikkelen dat
een inhoudelijke relatie heeft met de interculturele samenleving van Amsterdam Zuidoost.
Educatie & Participatie
• Op maat ontwikkelen
• Receptief (kijken) en actief (doen)
• Primair onderwijs, brede school, voortgezet onderwijs,
volwasseneneducatie
• Binnen- en buitenschools
• Aansluiten bij het (onderwijs-)curriculum
• Aansluiten bij leef- en belevingswereld
• Vakoverschrijdend, interdisciplinair
Talentontwikkeling is integraal onderdeel van onze artistieke opdracht. Dit gebeurt met lesprogramma’s gelieerd
aan het onderwijs, activiteiten voor de brede school en
met activiteiten voor jong en oud; een ieder die zich in de
vrije tijd bezighoudt met actieve kunstbeoefening.
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Werkplaats CBK Zuidoost, gevestigd in Heesterveld Creative Community, is als ‘maakplek’ voor actieve kunsteducatie een belangrijke locatie die bijdraagt aan het behalen
van de doelen op het gebied van Educatie & Participatie.
De educatieve projecten gaan vaak over meer dan alleen
beeldende vorming. Via kijken naar en praten over de getoonde kunstwerken wordt een bijdrage geleverd aan vakken als wereldoriëntatie en taalontwikkeling.
De kunstuitleencollectie is voor het educatieprogramma
een rijk geschakeerd onderwijsmiddel waarbinnen allerlei
onderwerpen en thema’s te vinden zijn. Bovendien is het
een gebruikerscollectie. De leerlingen mogen niet alleen
kunst kijken, ze mogen er ook aan zitten.
Voor volwassen amateurkunstenaars in de beeldende discipline is CBK Zuidoost een plek waar men met vragen
terecht kan, waar één keer per jaar werk wordt getoond in
een groepstentoonstelling en waar men via workshops de
eigen vaardigheden kan bekwamen.
Opdrachten
• Artistieke kwaliteit
• Monumentale permanente kunst
• Aansluiten bij de stedenbouwkundige en sociale context
CBK Zuidoost coördineert vraagstukken die spelen rond
het openbare kunstbezit van Stadsdeel Zuidoost. Dan gaat
het om zaken als communicatie over het bestaande openbaar kunstbezit alsook vragen over beheer en onderhoud
van de buitenbeelden. Ook speelt CBK Zuidoost een rol in
het initiëren van nieuwe opdrachtsituaties en het begeleiden van de realisatie van zo’n opdracht.
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Workshop graffiti (foto: N. O’Niel)
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Kunstuitleen & CBKadoshop
• Artistieke kwaliteit
• Jonge kunstenaars
• Interculturele variatie en inspiratie
• Diversiteit in techniek
CBK Zuidoost is een kunstuitleen met een interculturele
component. In het aankoopbeleid is gerichte aandacht voor
kunst met invloeden van andere continenten. Inhoudelijke
uitgangspunten worden gecombineerd met pragmatische
gegevens: Welk soort werk is populair bij klanten? Welke
techniek moet worden aangekocht om de diversiteit in
stand te houden? Hoeveel kunstwerken zijn nodig om de
omvang van de collectie op peil te houden? Hoe onderscheidt de collectie zich van andere kunstuitlenen? De
nieuwe werken worden twee keer per jaar met een expositie aan het publiek gepresenteerd.
Kunstenaars kunnen zich gedurende het gehele jaar melden
om in aanmerking te komen voor aankoop. Gedurende het
jaar wordt werk gekocht, al dan niet afkomstig uit gepresenteerde tentoonstellingen. Minimaal een keer per jaar wordt
het publiek gevraagd mee te denken over de aankopen. In
een groepstentoonstelling wordt dan werk getoond van kunstenaars die CBK Zuidoost graag in haar collectie zou hebben. Zeker is dat van elke deelnemer werk wordt gekocht.
Maar de stem van het publiek bepaalt welk werk daadwerkelijk wordt toegevoegd aan de collectie.
De kunstuitleen richt zich op particuliere klanten, non-profit
instellingen en bedrijven. Voor die laatste twee biedt CBK
Zuidoost desgewenst een all-in pakket aan. De wens van de
klant wordt beschreven waarna wij uit de collectievoorraad
of uit ons netwerk van kunstenaars werken selecteren, op
locatie ophangsystemen monteren en de werken ophangen.
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Opening Kopro Beki (foto: A. Zondervan)

Organisatie
Bestuurlijke organisatie
CBK Zuidoost is onderdeel van de Gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Zuidoost.
Formatie
5,69 fte betaald en 0,8 fte vrijwillig
Directeur: Annet Zondervan. Stafmedewerkers: Sharda
Balgobind, Maureen Cox, Renske de Jong, Delano Mac
Andrew, Sipora Ubro (vanaf februari). Publieksmedewerkers: Ella Harris, Lucy Hooft, Phillips Hernandez (tot augustus), Margret Al Maggy (vanaf maart).
Vrijwilligers en stagiaires: Gitta Grol, Ilse de Jong, MarieClaire Fakkel (tot juli), Eline Vink (vanaf november); aangevuld op ad hoc basis met vrijwilligers op afroep uit een
vaste kring betrokkenen.
Budget
Exploitatie in 2016:

€

711.306

Publieksbereik
17.866 bezoekers, gebaseerd op 26 projecten
Publieksbereik per functie
13.577
Tentoonstellingen & Artist in residence
		
exclusief het indirecte publieksbereik voor kunst
		
in de openbare ruimte en internet
2.672
		
		

Educatie & Participatie
basisonderwijs: 10 scholen
voortgezet onderwijs: 5 scholen

1.617

Kunstuitleen & CBKadoshop

JLDianthus; uit de serie #Agfag (foto: T. T. Smit; sieraad: JLDianthus&Luxi Gold )
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Samenstelling collectie
Omvang collectie 2.611 (inclusief consignatiewerken voor
de winkel)
63% van de aankopen in 2016 valt onder de definitie intercultureel. Dit is kunst die in beeldtaal niet alleen is geïnspireerd op de westerse canon van de kunstgeschiedenis.
In 2016 zijn 32 kunstwerken aangekocht met een budget
van € 25.451
Selectie commissie BijlmAIR
De samenstelling van de selectiecommissie voor het artist
in residence project BijlmAIR was in 2016:
Jelle Bouwhuis, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam;
Christine van den Bergh, Bradwolff Projects ;
Renske de Jong, CBK Zuidoost.
Stichting Vrienden Van CBK Zuidoost
De Stichting Vrienden van CBK Zuidoost is een van de
instrumenten om betrokkenheid en geld te genereren.
Het eigen vermogen van de Stichting omvatte eind 2016
€ 5.275. In het bestuur van de stichting zitten
Monique Brewster (voorzitter), Robert Caprino (penningmeester) en Annet Zondervan (algemeen lid).
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit: Dieuwertje Blok,
Mavis Carrilho, Maria Cuartas, Diana Markerink, Jeannette
Sanders en Manoushka Zeegelaar Breeveld.
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JLDianthus; ‘King Dianthus with his favourite horse Constitution 1801’
(foto: Brenda de Vries; model: Maria Metsalu; hair and make up: Annemiek Bohnenn;
centaur hooves: Lucienne Venner)

Het prijsbeleid verschilt per product en is zo opgebouwd
dat het niet belemmerend werkt voor de kerntaak van de
instelling: breed publieksbereik genereren. Dat is ook de
reden dat geen entreegeld wordt geheven.

Financiën
Jaarcijfers
Lasten
Personeel
Huur
Algemene kosten
Directe kosten
		
Totaal

€ 420.384
75.768
34.249
- 180.905
–––––––––
€ 711.306

Baten
Inkomsten Kunstuitleen en Cadeaushop
€ 109.450
Subsidie Gemeente Amsterdam
84.910
Inkomsten overig (marktwerking en fondsen) 62.840
Stadsdeel Zuidoost (netto)
- 454.106
		
–––––––––
		
€ 711.306
Toelichting
De exploitatie van CBK Zuidoost kent een gespreide financieringsmix. Vier geldstromen dragen de exploitatie van de
instelling: marktwerking, sponsoring (materieel en financieel),
donaties en een bijdrage van de Gemeente Amsterdam.
Voor de marktwerking is het product ‘Kunstuitleen en cadeaushop’ cruciaal. Maar ook met de producten ‘Educatie
& Participatie’, ‘Tentoonstellingen’ en ‘Opdrachten’ wordt
geld uit de markt gehaald. Zo betalen bedrijven mee aan
de realisatie van monumentale buitenkunst, betalen onderwijsinstellingen op bepaalde educatieve producten een
vergoeding, zit er een marge op de commerciële workshops voor amateurkunstenaars, betalen groepen soms
voor rondleidingen langs kunst op straat en is het mogelijk
voor derden om ruimte te huren.
16

Sponsoring wordt voornamelijk gevonden in materiële vorm.
CBK Zuidoost bouwt vanaf 2012 bouwt aan een netwerk
met het (lokale) bedrijfsleven – via lidmaatschappen van
de Bedrijven Vereniging Zuidoost (VAZO) en Rotary Club
Amsterdam Arena. Toch is het vooralsnog niet gelukt exploitatiesponsoring te vinden. De regionale transporten worden
sinds 2013 om niet gedaan door een verhuisbedrijf. Het
grootste aandeel sponsoring is te vinden in de ureninzet
van vrijwilligers (0,8 fte 2016) die conform de afspraak met
de Gemeente Amsterdam wordt gekapitaliseerd.
Donaties worden ontvangen via stichting Vrienden van
CBK Zuidoost met eind 2016 138 betalende Vrienden die
gemiddeld € 25,- per persoon per jaar bijdragen.
De bijdrage van het Stadsdeel Zuidoost wordt voornamelijk
gebruikt ter dekking van de indirecte kosten (waaronder als
voornaamste de huurkosten pand en loonkosten personeel).
De bijdrage van de Gemeente Amsterdam uit het Kunstenplan wordt voornamelijk gebruikt ter dekking van de directe
programmakosten.
Algemene kosten zijn indirecte kosten met als voornaamste posten: energie, telefoonkosten en porti, onderhoudskosten, verzekering, schoonmaak, bewaking, drukwerk,
kantoorbehoeften.
De personele lasten zijn inclusief € 40.318 gekapitaliseerde waarde voor de inzet van onbetaalde vrijwilligers.
>> Fahrettin Örenli; ‘Conspiracy Wall > ANARTIST’; tentoonstelling ‘Drawing work’
(foto: A. VanderHoek)
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Ontwikkelingen
Beleid
CBK Zuidoost is opgenomen in het lopende Kunstenplan
Amsterdam 2013-2016. Het verslagjaar is het vierde van
deze kunstenplanperiode. Met een subsidie van € 84.910
in 2016 financiert de instelling een voornaam deel van
haar activiteiten.
Voor de Kunstenplanperiode 2017-2020 is februari 2016
een aanvraag ingediend bij de Regeling Vierjarige Subsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Augustus
2016 is positief geadviseerd waarmee voor de komende
vier jaar een bijdrage van € 90.785 op jaarbasis zal worden beschikt.
CBK Zuidoost is sinds haar oprichting in 1987 in juridisch opzicht onderdeel van het Stadsdeel Zuidoost. In
de beschikking Kunstenplan 2013-2016 wordt door de
Gemeente Amsterdam aan de instelling gevraagd om
zich te oriënteren op deze juridische context. Belangrijkste onderzoeksvraag: in hoeverre betekent een verzelfstandiging tot een Stichting op termijn wel of niet een
betere uitgangspositie voor het structureel borgen van de
activiteiten van CBK Zuidoost. Door Stadsdeel Zuidoost
is een Projectgroep en Stuurgroep samengesteld om,
samen met CBK Zuidoost, antwoord te krijgen op deze
complexe vraag. Juli 2016 leidde dit tot het principe besluit van het college van B&W van de Gemeente Amsterdam om de instelling te verzelfstandigen. Ook was er het
verzoek om een business case op te stellen waarin de
inhoudelijke, juridische, personele en financiële consequenties van de voorgenomen ontvlechting in beeld worden gebracht. Eind 2016 was dit onderzoek nog niet
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Baukje Spaltro; ‘Tel de sterren voor hen’; uit de serie ‘Civic Pride-City Sphere Bijlmer’
(aankoop kunstuitleen)
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afgerond. Verdere besluitvorming over de beoogde verzelfstandiging is in het voorjaar 2017 gepland.
CBK Zuidoost speelt in de keten van culturele instellingen
in Amsterdam een actieve rol. Er wordt samengewerkt
met instellingen uit de stad en Zuidoost. Het gaat om
branche gerelateerde of interdisciplinaire samenwerkverbanden. Tot de structurele samenwerkpartners behoren
het Amsterdam Museum, het Stedelijk Museum Amsterdam, het Bijlmer Parktheater, Imagine IC en Mocca Expertisecentrum Cultuuronderwijs. In 2016 werd aanvullend
op ad hoc basis samengewerkt met bijvoorbeeld ARCAM,
FOAM, MAFB, Stichting Museumnacht Amsterdam en
Stichting Tastbaar Verleden. Ook deelt de instelling haar
kennis, netwerk en middelen met meer kleinschalige maar
belangrijke lokale culturele initiatieven zoals Stichting
Open Ateliers Zuidoost, Studio Meiboom en Vinger.NL.
Met het Bijlmer Parktheater en Imagine IC is CBK Zuidoost de trekker van het Cultuur Platform Zuidoost, een
informeel netwerk voor afstemming en samenwerking tussen de diverse cultuurmakers Stadsdeel Zuidoost.
Cultuurlijn 1102 is de merknaam van een programma
waarbij dezelfde instellingen projecten koppelen en gelijktijdig naar het ‘eigen’ publiek brengen. Inzet van dit samenwerkverband is het bieden van een vernieuwende interdisciplinaire programmering, het vergroten van publieksbereik en het vergroten van efficiency door het delen van
kennis en middelen op het gebied van pr en marketing.
In 2016 was CBK Zuidoost participerend lid van de koepelorganisatie Amsterdamse Culturele Instellingen. Binnen de ACI subgroep Platform Ontwikkel Instellingen zijn
17 culturele instellingen verenigd die zich kenmerken zich
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door hun cross-over en innovatieve werkwijze.
Meer branche gerelateerd is het lidmaatschap van de koepelorganisatie De Zaak Nu, de landelijke belangenvereniging van presentatie-instellingen in Nederland. Het lidmaatschap van Rotary Club Amsterdam-Arena en de Bedrijvenvereniging Zuidoost is ook gecontinueerd.
In 2016 heeft het team vrijwilligers met 0,8 fte een voorname bijdrage geleverd. De vrijwilligers zijn daarmee de
belangrijkste sponsoren van CBK Zuidoost. Wanneer hun
uren worden gekapitaliseerd is dat goed voor een waarde
van € 40.318. Vrijwilligersbeleid is voor CBK Zuidoost
voorts belangrijk omdat het ook bijdraagt aan het maatschappelijke draagvlak van de organisatie.
Nieuw is de ontwikkeling om structurele stageplekken in
het team te creëren. Naast ruimte voor kortdurende oriëntatiestages van leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs is er vanaf medio 2016 minimaal één langdurige
stageplek in het team voor een MBO of HBO student.
Producten
CBK Zuidoost richtte zich van oudsher op binnenschoolse
educatie voor het basis- en voortgezet onderwijs. De lessen werden gekenmerkt door een receptieve component.
De laatste jaren is dit al veranderd, mede op basis van de
vraag van het onderwijs. Deze ontwikkeling zet zich in
2016 door.
Kunstenaars, opgeleid als vakdocenten, gaan in opdracht
van CBK Zuidoost aan de slag op de scholen. In de lesprogramma’s leidt dat tot receptieve – en actieve beeldende
vorming. Tegelijkertijd is er de trend dat de lessen zich
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intensiveren. Dus niet een eenmalig bezoek aan de CBK
locatie maar lesprogramma’s met een cursorische opbouw.
Zo is er in samenwerking met Mocca voor twee basisscholen een Leerlijnen Lab uitgevoerd; een programma dat bijdraagt aan de expertise- ontwikkeling op het gebied beeldende vorming in het docententeam van de school.
Sinds 2015 ontwikkelt CBK Zuidoost ook programma’s
voor organisaties betrokken bij de brede school en naschoolse activiteiten. Daartoe wordt voor het basisonderwijs samengewerkt met het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost.
Werkplaats CBK Zuidoost geeft bovendien veel dynamiek
buiten de structuur van het onderwijs om. Deze locatie,
gevestigd binnen Heesterveld Creative Community, is voor
iedereen die zich wil bekwamen in het maken van beeldende kunst: jong, oud, professional of amateur.
Voor individuele kinderen van 8 tot 12 is september 2016
een modulaire cursus gestart ‘Kinderatelier Zuidoost’. In
vijf blokken van zes lessen krijgen kinderen op zaterdagochtend de kans om hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen. Deelname voor dit programma is niet gratis maar
door een samenwerking met Stadspas Amsterdam en het
Jongerencultuurfonds Amsterdam is het geheel ook toegankelijk voor kinderen uit gezinnen met een kleine portemonnee.
Ook aan volwassenen wordt, tegen betaling, een workshop programma aangeboden. Beginnende en meer volleerde amateurkunstenaars kunnen zo hun vaardigheden
verder ontwikkelen.
CBK Zuidoost was partner in het digitale erfgoedproject
‘Groeistad’, een pilot project van het Amsterdam Museum
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Kunstenaar in de klas (foto: T. Rozenblat)
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in samenwerking met ARCAM, Monumenten en Archeologie en het Stadsarchief Amsterdam. De inzet van CBK
Zuidoost werd gefinancierd vanuit een ontwikkelsubsidie
van Mocca.

van Stadsdeel Zuidoost die zich bezighoudt met kunst in
de openbare ruimte wordt gecoördineerd vanuit CBK
Zuidoost. Op het gebied van kunst in de openbare ruimte
zijn voor 2016 weinig ontwikkelingen te melden.

Met het Amsterdam Museum is daarnaast in 2016 weer
projectmatig gekoppeld met de opdracht vanuit CBK Zuidoost aan een kunstenaar om met een nieuw werk de erfgoedcollectie van het museum op een verrassende manier
te ontsluiten. Dit leidde tot het interdisciplinaire project
‘#Agfag’ dat inhoudelijk aansloot bij het onderzoek van het
museum inzake ‘queering the collection’.

Met Stichting Beeldende Kunst werd in 2016 op het gebied van de kunstuitleen intensief samengewerkt. Er ontwikkelt zich, na jarenlange stilstand, een branche gerelateerde overlegstructuur waarin over de dagelijkse praktijk
van het organiseren van een kunstuitleen wordt uitgewisseld. Ook wordt er gezamenlijk – mede samen met CBK
Rotterdam, Utrecht en Alkmaar – ingezet op marketing en
innovatie. Dat leidde in 2016 voor CBK Zuidoost bijvoorbeeld tot de introductie van de online kunstuitleen applicatie en bijbehorende webshop. Daardoor kunnen bestaande en nieuwe klanten digitale bestellingen en betalingen doen. Ook werd sinds jaren weer een landelijke
dag van de Kunstuitleen gerealiseerd met de actie ‘Landelijke Kunstinruildag’ met deelname van 31 kunstuitlenen gevestigd in 28 verschillende steden.

Het residence programma BijlmAIR, dat wordt uitgevoerd
met Stedelijk Museum Bureau Amsterdam en Bradwolff
Projects, heeft ook in 2016 voorzien aan de behoefte van
een internationaal gezelschap kunstenaars om zich tijdelijk
te vestigen en in een andere context nieuw werk te ontwikkelen; in dit geval gebaseerd op de context van Amsterdam Zuidoost.
Het Stedelijk Museum Amsterdam oriënteert zich, na het
sluiten van SMBA eind 2016, op haar positie in relatie tot
de kunstpraktijk in de stad. Daartoe voert Stichting Ammodo uitvoert een onderzoek uit. CBK Zuidoost was één
van de geconsulteerde gesprekspartners. Met de curatoren Sophie Goltz, Eungie Joo en Emily Pethick is bovendien samen met stafleden van de betrokken werkgroep,
een middag veldresearch gedaan naar de werkpraktijk van
CBK Zuidoost in de Bijlmer. Ook was CBK Zuidoost een
van de sprekers bij het kick-off debat ‘SMBA and Beyond’.
De Werkgroep Kunst Openbare Ruimte heeft slechts
informeel gefunctioneerd. Deze intersectorale werkgroep

26

Ook in 2016 werd het publiek actief betrokken bij onze
programmering. De aanwinsten voor de uitleencollectie
werden op interactieve wijze met ons publiek verworven.
Amateurkunstenaars hebben hun werk geëxposeerd in de
zomertentoonstelling. Leerlingen en volwassenen gingen
aan de slag met kunstenaars om in gezamenlijkheid te
werken aan het creëren van kunstwerken die daarna zijn
getoond.
CBK Zuidoost communiceert hoofdzakelijk via digitale
media naar haar publiek. Dat gebeurt met een digitale
Nieuwsbrief, een Facebookpagina en in 2016 nieuw een
Instagram account. De Nieuwsbrief verschijnt 5 keer per
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jaar en wordt verspreidt aan een relatie bestand van 1.600
belangstellenden. Voor de stadsbrede profilering werd
geïnvesteerd in twee affichecampagnes in het centrum van
de stad alsook de verspreiding van flyers op culturele hotspots.
De stichting Vrienden van CBK Zuidoost groeide van 102
naar 138 leden. Met een donatie van €1.860 werd het
ontwerp en de productie van twee verschillende flyers
betaald die zijn ingezet bij de werving van deelnemers
voor de verschillende programma’s in Werkplaats CBK
Zuidoost. In 2016 werd een gemeenschappelijke Vrienden
activiteit georganiseerd in de vorm van een diner in de
binnentuin van CBK Zuidoost.
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Ambassadeur Dieuwertje Blok (still uit video, W. Haaxman)
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Activiteitenoverzicht
Transit 2016: Waste Ligths, Waste World
Opdracht / Tentoonstelling
Kunstenaars: Urban Waste Collective
Samen met: Werk & Re-integratiebedrijf Amsterdam, Stibat
Januari-februari
Een opdracht voor de presentatie van tijdelijk werk in de
openbare ruimte op het CBKunstplein. Het collectief Urban Waste Collective maakte een monumentale wereldbol
bestaande uit duizenden gerecycled bier- en frisdrankblikjes met daarop tienduizenden led-lichtjes. De lichtjes
brandden op reststroom van lege AA-batterijen. Deze batterijen werden ingezameld via het CBK Zuidoost publiek
én door sponsorbijdrage van Stibat (Stichting Batterijen).
Het werk is gemaakt samen met mensen van het Werk
&Re-integratiebedrijf Amsterdam. Dit werk was eerder te
zien tijdens het Amsterdam Light Festival 2014.
Local Heroes
Tentoonstelling
Kunstenaars: Cindy Moorman, Hamid el Kanbouhi
en Floor Meijers, Moha (Olivia Reschofsky en Alice
Pons)
Januari-februari
Bereik: 374
Talentvolle kunstenaars uit Zuidoost tonen recent werk.
Met de serie ‘Local Heroes’ stimuleert CBK Zuidoost het
lokale kunstklimaat.
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Beelden in de binnentuin
Educatie / Tentoonstelling
Kunstenaars: Yasser Ballemans, Harvey Davelaar,
Elena Goray en Christoph Tönges
Samen met: Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Januari-december
Bereik: 2.588
De exposities Binnentuin zijn in 2016 deels samengesteld
met leerlingen als gastcuratoren. Zo gingen leerlingen van
de Open Schoolgemeenschap op atelierbezoek bij Yasser
Ballemans en selecteerden beelden bij hem. Ook is de
tuin gevuld ‘naar eigen keuze’ met sculpturen die inhoudelijk aansluiting vonden bij de tentoonstelling van dat moment.
Residence programma
Opdrachten
Kunstenaars: Lard Buurman, Nynke Deinema, Jan
Hoek in samenwerking met Stan Aziz & Mohammed
Hamza, Randa Maroufi, Baukje Spaltro, Kyoco Taniyama
Samen met: Bradwolff Projects, Stedelijk Museum
Bureau Amsterdam
Januari-december
Vanaf 2016 is het appartement Heesterveld 69-71 de
locatie voor twee verschillende residence programma’s: H
lab en BijlmAIR. Deelnemers aan H Lab krijgen gelegenheid op locatie onderzoek te doen als opmaat voor een te
ontwikkelen nieuw werk dat al dan niet direct wordt geproduceerd. Deelnemers aan BijlmAIR komen uit het buitenland, ontvangen een bescheiden productiebudget en maken tijdens hun verblijf nieuw werk. In beide gevallen wordt
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van de deelnemers verlangd dat zij een inhoudelijke verbintenis creëren met de context van Amsterdam Zuidoost.
Resultaten van het residence programma worden getoond
in de jaarlijkse AIRZO tentoonstelling.
Workshop programma volwassenen
Educatie
Kunstenaars: Patricia Kaersenhout,Dagmar de Kok,
Charl Landvreugd, Nicole O’Niel, Siobhan Wall
Januari-december
Bereik: 60
In Werkplaats CBK Zuidoost is gedurende het jaar een
aantal workshops georganiseerd voor volwassen amateurkunstenaars. Het gaat om commerciële workshops waarvoor deelnemers een bescheiden vergoeding moeten betalen. Bij te weinig deelnemers gaat het aanbod niet door.
Ook zijn er workshops georganiseerd in het kader van
participatieprojecten waarbij deelname gratis is. Een van
de bereikte groepen betrof een programma voor vluchtelingen. Bij de workshop ‘De koningin in van Paramaribo in
beeld’ lieten deelnemers lieten zich inspireren door het
bekende boek van Clark Accord. De gemaakte werken zijn
besproken onder leiding van kunstenaar Patricia Kaersenhout. De beste werken zijn opgenomen in ‘Mijn kunst
2016’ de jaarlijkse groepstentoonstelling voor amateurkunstenaars.

Publiek in de kunstuitleen (foto: L. Adu)
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Educatie programma kinderen
Educatie
Kunstenaars: Judith van der Aar, Nynke Deinema,
Dagmar de Kok, Nicole O’Niel, Tamar Rozenblat,
Heike Tjepkema, Gemma Zuidervaart
Samen met: ARCAM, Amsterdam Museum, FOAM,
Mocca, Jongerencultuurfonds Amsterdam, Stadspas Amsterdam, Primair Projectenbureau en diverse
onderwijsinstellingen
Januari-december
Bereik: 2.472

Drawing Work
Tentoonstelling / Kunstcafe / Workshop
Kunstenaars: David Bade, Vivien Blackett , Luke
Braddock, Adip Dutta, Engin Hassan, Maartje Hinse, Melanie Jackson, Marleen Kappe, Jan Knap,
Evalien Lang, Henk Olijve, Serge Onnen, Fahrettin
Örenli, Michaël Pattiruhu, Paolo Piscitelli, David
Troquier, Siobhan Wall
Samen met: Vinger.NL
Februari-maart
Bereik: 491

In Werkplaats CBK Zuidoost is gedurende het jaar een
aantal lessen georganiseerd voor kinderen. Het gaat om
workshops die aansluiten bij het binnenschoolse primair
– of voortgezet onderwijs of in het kader van de brede
naschoolse activiteiten.
Vanaf september is bovendien onder de noemer ‘Kinderatelier Zuidoost’ een cursorisch workshop programma gerealiseerd dat zich richt op individuele kinderen van 8 tot 14
jaar. Voor dit laatste aanbod moet een bescheiden bijdrage worden betaald. Door de samenwerking met Stadspas
Amsterdam en het Jongeren Cultuur fonds Amsterdam is
dit programma ook bereikbaar voor kinderen uit gezinnen
met een bescheiden portemonnee.
Ook wordt Werkplaats CBK Zuidoost gebruikt door culturele partners om, al dan met inhoudelijke samenwerking, op
locatie een project te realiseren. Het gaat daarbij om ‘Twee
keer kijken’ van FOAM, ‘Bekijk je wijk’ en ‘Groeistad’ in
samenwerking met ARCAM en Amsterdam Museum.
Los van deze workshops realiseert CBK Zuidoost natuurlijk ook lessen op verschillende scholen en zijn er natuurlijk
schoolbezoeken in CBK Zuidoost met de tentoonstellingen en of de kunstuitleencollectie als leermateriaal.

Groepstentoonstelling met tekeningen van een internationaal gezelschap kunstenaars over het onderwerp: ‘arbeid’.
Thema’s als illegale arbeid, verveling, werkeloosheid en
conflicten op het werk kwamen aan bod. Gastcurator
Siobhan Wall heeft tijdens een Kunstcafé haar concept
toegelicht. Ook is er onder haar leiding een workshop gerealiseerd. Bij de tentoonstelling is een catalogus verschenen die is vormgegeven door Vinger.NL.
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>> Sara Blokland en Jaya Pelupessy; ‘Srefidensi, de Vlag’
(foto: S. Blokland/J. Pelupessy)

Caribische Liaisons
Tentoonstelling
Kunstenaars: Natusha Croes, Harley Davelaar,
Sharrelly Emanuelson, Franciscus & Franciscus,
Hector Raphaela, Robin de Vogel
April-mei
Bereik: 422
Een groepstentoonstelling met kunstenaars die een band
hebben met de (voormalige) Nederlandse Antillen. Naast
‘midcareer kunstenaars’ Franciscus & Franciscus vooral
een jongere generatie recent succesvol afgezwaaid aan
diverse kunstopleidingen. De tentoonstelling is geopend
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door David Bade en Tirzo Martha, directeuren van het Instituto Buena Bista/Curaçao Centre for Contemporary Art.
28 Europese Amsterdammers
Tentoonstelling
Kunstenaar: Michiel van Nieuwkerk
Samen met: I Amsterdam Citymarketing
Maart-april
Reizende tentoonstelling tijdelijk te zien op het CBKunstplein. Op vier containers staan 28 portretten van Amsterdammers afkomstig uit een van de lidstaten van de Europese Unie. Van Nieuwkerk portretteerde heb ter ere van het
Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Onderdeel van het project ‘180 Amsterdammers’ waarin de culturele diversiteit van de stad Amsterdam in beeld komt.
24 H Zuidoost
Tentoonstelling / Workshop
Kunstenaars: Ditte Brouwers, Polak&Van Bekkum
Samen met: I Amsterdam Citymarketing, Stadsdeel
Zuidoost, MAFB
Mei
Bereik: 93
Jaarlijkse manifestatie met een breed cultureel activiteitenprogramma dat zich gedurende 24 uur afspeelt in Zuidoost. De bijdrage van CBK Zuidoost bestond uit een tweedaagse Pop-up-store en kunstenaarspresentatie van
Polak&VanBekkum op locatie Garage Amsterdam Kempering. In eigen huis was een workshop tekenen onder leiding van Ditte Brouwers met als inspiratiebron stadsgezichten uit de uitleencollectie.
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S(HE): searching for the other
Tentoonstelling
Kunstenaars: Diana Blok, Nynke Deinema, Risk Hazekamp, Jan Hoek & Duran Lantink, Randa Maroufi,
Judith Leysner, Eva Spierenburg
Mei-juli
Bereik: 562
Een tentoonstelling waarin door 7 kunstenaars(duo’s) het
begrip gender en dan vooral de grenzen en een aantal
grijstinten hierbinnen: over transgenders, sworn virgins en
de zoektocht naar de ander in jezelf. Via het getoonde
werk van (S)HE maakte de bezoeker een reis om de wereld: naar Albanië, Brazilië, China, Marokko, Nederland,
Turkije, de Verenigde Staten. Verschillende verhaalperspectieven en subculturen waren op die wijze vertegenwoordigd.
#Agfag
Opdracht / Tentoonstelling / Performance
Kunstenaars: JL Dianthus, Rachid Assoui, Eldee,
Tomislav Feller, Laurent-David Garnier, Luxi Gold,
Richard John Jones, Nikola Knezevic, Maria Metsalu, Red Vaughan Trimmel, Brenda de Vries
Samen met: Amsterdam Museum
Mei-september
Bereik: 5.222
Een multidisciplinair project gepresenteerd in De Schuttersgalerij van het Amsterdam Museum. Samen met andere kunstenaars deed de genderfluïde JL Dianthus onderzoek naar gender, identiteit, seksualiteit en het lichaam. JL
Dianthus presenteerde drie nieuwe geënsceneerde fotowerken met referenties naar stukken uit de vaste collectie
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van het Amsterdam Museum waaronder de intocht van
Lodewijk Napoleon in Amsterdam en een wand met portretten van regenten en regentessen. Aanvullend was er te
zien: een gouden ketting, een performance, een jurk en
een parfum. Met deze nieuwe werken werd de gerepresenteerde geschiedenis in het museum met een andere
blik ontsloten. Dit alles als onderdeel van het onderzoek
van het Amsterdam Museum rond het vraagstuk ‘Queering
the Collection’.
Urban Rainbow: Cultuurlijn 1102
Kunstcafé
Kunstenaars: Diana Blok, Rex Clemensia, JL Dianthus, Sebastiaan Kes
Samen met: Bijlmer Parktheater, Imagine IC
Juni
Bereik: 49
Een interdisciplinair dagprogramma met erfgoed, theater,
dans en beeldende kunst rond het onderwerp gender diversiteit. Cultuurlijn 1102 verwijst naar het postcodegebied waarin de samenwerkende partners – Bijlmer Parktheater, Imagine IC en CBK Zuidoost – zijn gevestigd. In
de context van de tentoonstelling ‘(S)HE: searching for
the other’ gaf JL Dianthus een performance gevolgd door
een gesprek met Diana Blok. Voorafgaand was in Imagine
IC een debat over het dagelijks leven van de LHBT gemeenschap in Zuidoost, in het heden en verleden. Na afloop was in het Bijlmer Parktheater de filmvertoning ‘One
Kingdom, One Love’ van Sebastiaan Kes over de rechten
en sociale acceptatie van homo’s, lesbo’s en transgenders
op de Antillen.
Ter promotie van deze dag zijn voorafgaand in de openbare ruimte twee dans Flash Mobs gerealiseerd naar choreografie van Rex Clemensia.
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Publiek; tentoonstelling: ‘(S)HE: searching for the other’ (foto: L. Adu)

Mijn sculptuur op straat
Educatie
Kunstenaars: Yasser Ballemans, Neil Fortune, Bas
van der Tang
Samen met: Open Schoolgemeenschap Bijlmer,
Praktijkschool De Dreef
Juni-november
Bereik: 27 (opening)
Buitententoonstelling op het CBKunstplein. Uitvergrotingen van ontwerpen van scholieren voor kunstwerken op
straat. Gemaakt in samenwerking met drie kunstenaars.
Portfoliodag amateurkunstenaars
Educatie
Kunstenaar: Nynke Deinema
Juli
Bereik: 2
Een middag waarop amateurkunstenaars met hun portfolio
konden langskomen voor feedback die werd gegeven door
kunstenaar Nynke Deinema.
Mijn Kunst
Tentoonstelling
Samen met: Clark Accord Foundation, Patricia
Kaersenhout
Juli-augustus
Bereik: 756
Open podium voor non-professionals in de beeldende
kunst. Met een oproep in de krant werden deelnemers
gevraagd werk in te leveren. Van 44 mensen is werk getoond. De tentoonstelling werd aangevuld met de resulta-
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ten van een workshop voor amateurkunstenaars rond de
verbeelding van de bekende roman ‘Koningin van Paramaribo’ van Clark Accord. De prijs van de vakjury – bestaande uit Yasser Ballemans, Bastiaan Serlé en Bas van der
Tang – ging naar Daniële Kanis en de publieksprijs ging
naar Wilgo Brewster.
Kopro Beki
Participatie / Opdracht / Tentoonstelling
Kunstenaars: Charl Landvreugd
Samen met: Kopro Beki Prodo
Juli-augustus
Bereik: 756
Kopro Beki is een Surinaamse traditie waarin koperen bekkens gevuld met kleurrijke, gesteven doeken en andere
attributen worden gebruikt bij aubades, feestelijke festiviteiten en voorouderverering. Geïnspireerd door dit cultureel erfgoed heeft Charl Landvreugd – gevoed door de
leden van de lokale culturele vrouwengroep Kopro Beki
Prodo – een hedendaags sculptuur gemaakt. Het eindresultaat is een autonoom beeld waarin verschillende connotaties van de kopro beki traditie zijn geïntegreerd en vernieuwd, echter met behoud van waarde.
Unland
Tentoonstelling / Kunstcafé
Kunstenaars: Simone Bennett, Quinsy Gario,
Inti Hernandez, Robbert van der Horst,
Nour Eddine Jarram, Jane Jin Kaisen, Vladimir Tomic
& Ana Pavlovic
Sept-oktober
Bereik: 552
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Een groepstentoonstelling over het (on)vermogen tot zelfreflectie en evolutie van onze samenleving. Hoe verhouden
we ons tot elkaar terwijl we om verschillende (al dan niet
dwingende) redenen over de wereld bewegen, gedreven
door nieuwsgierigheid, economisch gewin, calamiteiten,
geloof, oorlog, vrije tijd, kennis, persoonlijk gewin, etc.
Samengesteld in samenwerking met gastcurator Sasha
Dees. Met een Kunstcafé onder leiding van Stephanie
Afrifa waarin de inhoud van het getoonde werd besproken.
AIR Zuidoost 2016
Tentoonstelling / Kunstcafé
Kunstenaars: Lard Buurman, Nynke Deinema, Jan
Hoek in samenwerking met Stan Aziz Ahmed & Mohammed Hamza, Randa Maroufi, Baukje Spaltro,
Isaura Sanwirjatmo, Kyoco Taniyama
Samen met: Bradwolff Projects, Stedelijk Museum
Bureau Amsterdam
November-december
Bereik: 427
Groepstentoonstelling van kunstenaars die in 2016 in Amsterdam Zuidoost als gast woonden en werkten. De expositie maakt duidelijk dat de samenleving van Zuidoost (inter-)nationale kunstenaars telkens weer op een bijzondere
manier weet te inspireren. Onder de titel ‘Meanwhile’ werd
de film ‘Soso lobi’ vertoond die Isaura Sanwirjatmo maakte
over de ervaringen van Nederlandse stagiaires in Suriname. Tijdens het Kunstcafé gaven verschillende kunstenaars een toelichting op het getoonde werk.
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Museumnacht 2016
Tentoonstelling / Pop-up event / Kunstcafé
Kunstenaars: Yasser Ballemans, Isaura Sanwirjatmo, Corine Zomer
Samen met: Museumnacht Amsterdam, Imagine IC
en Vinger.NL
November
Bereik: 325
Voor de eerste keer opende CBK Zuidoost haar deuren
voor de Museumnacht met als buitenprogramma ‘Vuursculptuur – Sound cultuur’. Samen met de partners werd
een avond georganiseerd met kunst kijken en maken, een
debat over slavernijgeschiedenis en taalgebruik onder
leiding van MC Gikkels, een afwisselend muziekprogramma met diverse lokale artiesten. Een speciale pendel N8bus verzorgde voor verbinding met andere festival locaties
in Zuidoost en het centrum van Amsterdam.
Landelijke Dag van de Kunstuitleen: Nationale
Kunstinruildag
Kunstuitleen
Samen met: 31 kunstuitleenvestigingen in 28 steden
November
Bereik: 25
Ter promotie van het fenomeen ‘kunstuitleen’ is – vanuit
een ad hoc samenwerkverband met branche gerelateerde
partners – een landelijke event georganiseerd. Bezoekers
uit heel Nederland zijn met een pr campagne uitgenodigd
om bij de eigen kunstuitleen een oude decoratie in te leveren. In ruil voor dit oude werk kon met kortingstarief een
nieuw abonnement gesloten worden.

>> Publiek; Museumnacht 2016 (foto: L. Adu)
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Transit 2016: Srefidensi en de vlag
Opdracht / Kunstcafé / Tentoonstelling
Kunstenaars: Sara blokland, Jaya Pelupessy
Samen met: FOTODOK
November-december
Bereik: 30 (opening)
Een opdracht voor de presentatie van tijdelijk werk in de
openbare ruimte op het CBKunstplein. Blokland en Pelupessy deden onderzoek naar de geschiedenis en de betekenis van de Surinaamse vlag aan de hand van foto’s en
verhalen. Op 25 november 1975 werd ook in de Bijlmer de
Republiek Suriname uitgeroepen en de nieuwe postkoloniale vlag gehesen. Tijdens een Kunstcafé werd bewoners
gevraagd naar herinneringen, meningen, visies, verhalen,
foto’s en objecten over en van de geschiedenis van de Surinaamse vlag. Het resultaat van het onderzoek is teruggegeven aan de buurt in de vorm van een tijdelijke buitententoonstelling: een monumentaal billboard. Gedurende zes
maanden is dit billboard meerdere keren beplakt. Zo is op
een beeldende wijze aan een breed publiek informatie geboden over de ontstaansgeschiedenis van de Surinaamse
vlag. Het geheel is onderdeel van het omvangrijke onderzoeksproject ‘Srefidensi: een fotografisch perspectief op de
Surinaamse geschiedenissen van verzet en emancipatie’
dat Sara Blokland uitvoert en voorjaar 2017 wordt afgesloten met meerdere publieke events en een publicatie.
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Love for the Other in You
Tentoonstelling
Kunstenaars: Diana Blok, Risk Hazekamp, Eva Spierenburg
Samen met: Universiteit Leiden
November-december
Bereik: 500
Een doorstart van de tentoonstelling ‘S(HE)’. De capita
selecta van het eerder getoonde werk was te zien in de
Oude Universiteitsbibliotheek Leiden en werd georganiseerd in het kader van het symposium ‘The making of an
inclusive Leiden University Leiden: do’s and dont’s’.
Aanwinsten kunstuitleencollectie
Tentoonstelling
Kunstenaars: Danielle van Ameijde, Nuray Atas,
Franciscus&Franciscus, Nour Eddine Jarram, Dagmar de Kok, Patrick Magumbe, Ryts Monet, Marleen
Kappe, Katrin Korfmann, Micha de Ruwe, Baukje
Spaltro, Rob van Veggel, Teun Voeten
December-januari 2016
Bereik: 86
Voor de aanwinsten van de kunstuitleen die in de tweede
helft van 2016 zijn gekocht vroeg CBK Zuidoost advies
aan haar bezoekers. Binnen een door ons geselecteerde
hoeveelheid kunstwerken konden klanten stemmen op hun
favoriet. Na afloop werden de meest gewilde werken aangekocht en veelal meteen uitgeleend aan potentieel geïnteresseerden. Overigens werd met de deelnemende kunstenaars vooraf afgesproken dat de instelling minimaal één
kunstwerk van hun hand zou aanschaffen. De tentoonstelling werd aangevuld met werk eerder in het jaar aange-
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kocht, vaak kunst die onderdeel uitmaakte van een van de
tentoonstellingen in 2016.

Pop-up KunstKerstMarkt
Kunstenaars: Imre Bergmann, Melissa Biezen, Silvia
Bisschop, Marian Blokker, Marjorie Cadogan, Nelly
van Dijk, Dan Ernst, Timon Haagen, Getruud Hartog, Ratna Ho, Abu Kanu, Laurindo Love, Helen
Martina, Arthur Meijer, Pascal Mulder, Madzy Samuel, Liz Streefkerk, Peter Vial, Eveline van Veen
December
Bereik: 400
Een tweedaags initiatief waarbij de makers van producten
uit de winkel van CBK Zuidoost zelf in huis zijn om hun
sieraden, vazen en multiples niet alleen te verkopen maar
ook om het winkelende publiek er over te vertellen.
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Franciscus & Franciscus; ‘Madonna of Otrobanda’ (aankoop kunstuitleen)
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Bijlagen
Samenwerkverbanden
CBK Zuidoost heeft in 2016 met de volgende instellingen
samengewerkt en/of aan de volgende instellingen diensten
geleverd:
Samenwerkverbanden 2016
Amsterdam 24 H Zuid/Zuidoost
Amsterdamse Culturele Instellingen
Amsterdam Museum
ARCAM architectuurcentrum amsterdam
Bijlmer Parktheater
Bradwolff Projects
Cultuur Platform Zuidoost
Cultuurlijn 1102
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam
FOAM Fotografiemuseum Amsterdam
FOTODOK
Heesterveld Creative Community
I Amsterdam Citymarketing
Imagine IC
JINC!
Jongerencultuurfonds Amsterdam
Kopro beki prodo
MAFB
Metro Movies
Mocca Expertisecentrum Cultuuronderwijs
Monumenten & Archeologie Amsterdam
LevievanderMeer
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Onderwijs:
primair: Holendrechtschool, Rozemarn, Shri Laksmischool,
Tamboerijn, Nellestein, Prof. Dr. I.C. van Houteschool, de
Blokkenhut (buitenschoolse opvang)
voortgezet: College De Meer, Praktijkcollege De Dreef,
Metis Montessori Lyceum, Open Schoolgemeenschap
Bijlmer, Scholengemeenschap Reigersbos
brede school: Shri Laksmischool, Klaverblad, Samenspel,
Kortvoort
Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost
Rotary Club Amsterdam Arena
SBK Nederland
Stadsarchief Amsterdam
Stadsdeel Zuidoost
Stadspas Amsterdam
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam
Stichting Batterijen
Stichting FLAT
Stichting Open Ateliers Zuidoost
Stichting Museumnacht Amsterdam
Stichting Tastbaar verleden
Stichting Vrienden van CBK Zuidoost
Stichting Zuidoost Partners
Universiteit Leiden
VAZO Bedrijven Vereniging Zuidoost
VENZO Vrijwilligerscentrale Zuidoost
Vinger.NL
Ymere
Sponsoren
In 2016 werd financiële of immateriële sponsoring
ontvangen van:
Heptagon Consultants
Van Riemsdijk Top Movers
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Jan Hoek & Duran Lantink; ‘Joan Collins; Sistaaz of the castle’;
tentoonstelling: ‘SHE: searching for the other’
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