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WETHOUDER MOORMAN OPENT EERSTE AMSTERDAMSE KINDERKUNSTBIENNALE
De waarde van cultuureducatie in beeld
“De KinderKunstBiënnale laat echt de rijkdom en de waarde van de cultuureducatie zien. (Het laat zien)
Hoe het je blik verandert, op wie je zelf bent en je omgeving.” – Marjolein Moorman, wethouder van
Onderwijs.
De Amsterdamse wethouder van Onderwijs, Marjolein Moorman, opende gisteren samen met presentator
Edson da Graça de KinderKunstBiënnale in OBA Oosterdok. Ze keek haar ogen uit en kinderen verraste de
wethouder en de gasten door als levende sculpturen op de tentoonstelling te staan. Mevrouw Moorman
sloot af met de woorden: “Kunst verruimt je blik, iedereen zou moeten komen kijken.”
De KinderKunstBiënnale is een unieke tentoonstelling, een podium voor kinderkunst. Alles is gemaakt door
kinderen. Kinderen van maar liefst 40 Amsterdamse basisscholen werkten mee en op de tentoonstelling
worden meer dan 35 kunstprojecten gepresenteerd. Er is veel te ontdekken: een blauwe wereld vol Amstel
Blauwe motieven, een kwalhalla en legio net ontdekte diersoorten, Dokwerkertjes, het project Panorama
Oost, Keti Koti Junior, het Huis van Verlangen, ModeMix en nog veel meer.
Met deze tentoonstelling laat initiatiefnemer De Rode Loper op School zien wat cultuureducatie doet.
Aanleiding van de KinderKunstBiënnale is het 20-jarige bestaan van Stichting Kunsteducatie De Rode Loper
op School. Zij ontwikkelt cultuureducatieprojecten samen met kunstenaars en kunstinstellingen. Kunstlessen
die aansluiten op de omgeving van het kind en op de actualiteit. Kinderen krijgen de kans om talenten te
ontdekken en zich te ontwikkelen in verschillende disciplines.
Kinderen als kunstenaars, met een ongebreidelde fantasie en een onbevangen blik op de wereld!

Noot voor de redactie
Voor meer informatie / foto’s of wilt u een interview met directeur Machtelt van Thiel of projectleider
Wendeline Thole?
Neem contact op met:
Anne de Wilde - 0654361987
kinderkunstbiennale@derodeloperopschool.nl

De KinderKunstBiënnale wordt mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSB Fonds,
Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernard Cultuurfonds, Zabawas, AMVJ Fonds, Triodos Foundation en
Nut Amsterdam

