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Wat: KinderKunstBiënnale 
Wanneer: 17 september t/m 31 oktober 2021 
Waar: OBA Oosterdok en op locaties in de stad  
Info: www.kinderkunstbiennale.nl 
 
WETHOUDER MOORMAN OPENT EERSTE AMSTERDAMSE KINDERKUNSTBIENNALE  
Kind en kunst in de schijnwerpers  
 
Op 16 september 2021 opent de Amsterdamse wethouder van Onderwijs, Marjolein Moorman, de 
KinderKunstBiënnale in OBA Oosterdok. Een bijzondere 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 kunsteducatieprojecten gepresenteerd. 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 te ontwikkelen in verschillende disciplines. 
  
Podium voor kinderkunst  
Alles is gemaakt door kinderen van Amsterdamse basisscholen. De tentoonstelling laat zien wat er gebeurt 
als kinderen in aanraking komen met kunst en als er kunstenaars in de klas komen. Kunst is leuk, spannend,  
kritisch, maakt nieuwsgierig en roept verwondering op. Kunst vormt, kinderen doen nieuwe ervaringen op 
en ze leren op een andere manier naar zichzelf en de wereld te kijken.  
Kinderen nemen de bezoekers mee in vijf werelden: Amsterdam, mijn stad, Wonderkamer, Stromend Blauw, 
Dit ben ik – dit zijn wij en Herdenken & vieren.   
 
Activiteiten 
Naast de overzichtstentoonstelling in OBA Oosterdok is er ook in de stad van alles te doen en te beleven. Er 
zijn theater- en muziekvoorstellingen. Kinderen kunnen in de weekenden, de herfstvakantie en tijdens de 
Kinderboekenweek meedoen met workshops in Het Scheepvaartmuseum, Muziekgebouw, Museum Het 
Rembrandthuis en Tropenmuseum. Het programma is te vinden op: www.kinderkunstbiennale.nl 
 
Kinderen als kunstenaars, met een ongebreidelde fantasie en een onbevangen blik op de wereld!  
 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
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 
info: derodeloperopschool.nl  
 

        
 

 


