Programma open dag De Vlugt
Centrale hal





Verkoop van frisdrank en Turkse snacks.
13 tot 14 uur: De Beauty verhaalsalon! Luister naar levensverhalen uit Amsterdam-West van Zina platform.
14 tot 15 uur: Optreden van Cuerda Vocal. Melancholische Latijns Amerikaanse tonen vullen de ruimte.
Vanaf 15 uur: De Beauty verhaalsalon! Luister naar levensverhalen uit Amsterdam-West van Zina platform.

Door het hele pand
 Een looporkest! Het romantische zigeunerorkest Pazjanka Orkestra verrast u door het hele pand met Ierse
ballades, Franse chansons of een swingend Zuid-Amerikaans deuntje.
 Fotograaf Thomas Heere loopt rond en maakt driedimensionale foto’s die u alleen met een 3D-bril in
perspectief kunt plaatsen.

Begane grond
 Het Van Eesterenmuseum is gratis toegankelijk en er zijn rondleidingen door het buitenmuseum.
 Zina Platform verkoopt lekkere soepjes en brood bij de zijentree.
 Bij KunstWest is een expositie van de dynamische kunstwerken van Henk Smit. Daarnaast kunt u meedoen
aan een workshop Bob Ross schilderen met olieverf. Start om 13 uur en om 15 uur.
 Studio Salve opent na een ingrijpende verbouwing vandaag voor het eerst zijn deuren. Kom kijken hoe een
klaslokaal werd getransformeerd tot professionele geluidsstudio!
 Bij Lokaal35 is een Babbelbox. Vertel uw verhaal voor de camera van Public Cinema of schuif aan bij een
korte presentatie van Abderrazak Moufid. Hij legt uit hoe animaties worden gemaakt.

Eerste verdieping
 In de gemeenschappelijke ruimte kunnen kinderen naar hartenlust kliederen met verf. Mooie etsen en
afdrukken maken of lekker knutselen, er is allerlei leuks te doen voor de kleintjes.
 Loop binnen in het kleinste theater van Amsterdam: Pantijn. In het poppentheater van Wim Kerkhove kunt u
alle poppen die ooit op de Dam optraden eens rustig bekijken of een conversatie houden met Jan Klaassen.
 Bij Gésine Hackenberg kunnen bezoekers hun kostbaarste schat tekenen op goudpapier. Daar wordt
vervolgens een broche van gemaakt.
 Petra van Velzen opent haar fotostudio en toont diverse werken waaronder de indrukwekkende serie
Grilpower.
 Patula Berm exposeert diverse van haar glazen jurken, pruiken en bustiers. Daarnaast demonstreert ze
onder meer hoe een ornament van glas gemaakt wordt.
 Kom verder in het atelier van een man die met liefde schildert. Benjamin Benrakad van I Paint with Love
vertelt over zijn werk.

Tweede verdieping
 Luister en kijk of pak een instrument op en doe mee met een jamsessie van Taf Hassam.
 Of bezoek de expositie die is samengesteld door Mark Kremer en waar werken hangen van alle leden
van het collectief.
 Igor Sevcuk toont films met betrekking tot het huidige culturele klimaat en de ideologische tumult.

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door:

