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Voorwoord 

Dit is het  eindverslag van Make a Move! Een project over grafiek en grafiekwerkplaatsen. Het werd 

georganiseerd door Grafiek Amsterdam, een samenwerkingsverband van zes Amsterdamse grafiekinstellingen 

en vond plaats in september, oktober en november 2013. Hoogtepunt van de activiteiten was de driedaagse 

manifestatie op 11, 12 en 13 oktober in Bagagehal Loods 6. De instellingen hebben met plezier aan het project 

gewerkt, een leuke tijd gehad, veel activiteiten georganiseerd en nieuwe mensen ontmoet.  

Behalve een verslag van de activiteiten bevat deze tekst aanzetten tot een evaluatie. Het leek ons van groot 

belang om op onze ervaringen te reflecteren. Het evenement was immers bijzonder van opzet: We wilden 

tentoonstellingen koppelen aan activiteiten om het publiek gelegenheid te geven om zowel naar kunst te kijken 

als zelf te maken door aan workshopactiviteiten mee te doen. Het werd bovendien voor het eerst 

georganiseerd.  

Met de toekomst voor ogen stellen wij de volgende vragen: Wat is er zo bijzonder aan dit project? Hebben wij 

de juiste mensen bereikt? Maar ook, wat hebben de afzonderlijke instellingen aan dit project? Op kortere en 

op langere termijn. En, wat kunnen wij doen om het concept aan te scherpen? Eén conclusie geven wij nu al 

prijs: Het maken van grafiek is écht veel meer, dan het maken van prenten alleen. Dat is het gegeven van 

waaruit wij werken.       

 

Namens alle organiserende instellingen 

en het bestuur van Stichting Archaeopteryx  

 

 

 

 

 

       Maartje Slijpen, Merel Witteman  

SNØT PRINT WILD (AGA) 
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1 Inleiding 

Toen Grafiek Amsterdam eind 2012 tot een samenwerking besloot, was het nog niet duidelijk welke kant het 

op zou gaan. Zes zeer verschillende Amsterdamse grafiekinstellingen wilden iets ondernemen in het kader van 

de Maand van de Grafiek, een landelijke promotieactiviteit van het Grafiekplatform-VOG die voor oktober 2013 

gepland was. Zij wilden zich onderscheiden.  Maar hoe? Naar mate de samenwerking vorderde, werd duidelijk 

dat zij zich vooral via hun onderlinge verschillen wilden profileren. Iedere instelling heeft eigen 

expertisegebieden. Zodoende werd een uitwisseling van die ervaring en kennis de basis van dit project. Een 

traject vol tentoonstellingen en activiteiten waar het publiek aan deel kan nemen, een prikkelende combinatie 

van kijken en doen. Make a Move! 

Het concept van Make a Move! is op eenvoudige principes gebaseerd. Grafiektentoonstellingen en workshops 

worden met elkaar gecombineerd. Dit is niet nieuw. Er worden tijdens exposities regelmatig demonstraties van 

druktechnieken gegeven. Ook de combinatie van presentaties en workshops komt vaker voor. Grafiek 

Amsterdam onderscheidt zich echter met meerdere speciaal voor dit doel ontwikkelde activiteiten die samen 

met gastkunstenaars bedacht en uitgevoerd werden. Het gaat om activiteiten waarbij het publiek niet alleen 

met plezier naar kijkt en kennis bij opdoet, maar waar het ook actief bij betrokken is.     

Behalve de expertise werden de locaties gecombineerd: Er was sprake van een wisselwerking tussen de  

manifestatie in Bagagehal Loods 6 plaats en de activiteiten in de werkplaatsen. Deze dubbele opzet was 

doelbewust gekozen. Grafiekwerkplaatsen zijn, zoals de meeste werkplaatsen, relatief besloten. Alles speelt 

zich binnen af. De ruimtes worden vooral door vakmensen en cursisten bezocht. Nu treden de instellingen 

echter naar buiten met de producten die in de werkplaatsen gemaakt worden én met hun expertise. Het 

publiek ziet prenten, mode, et cetera, maar ook de manier waarop de instellingen drukken, cursussen 

organiseren, workshops houden en educatieprogramma’s doen.  

Er was in Bagagehal Loods 6 dus veel te doen. Er waren zeven exposities. Zes van organiserende instellingen en 

één centrale tentoonstelling als verbindend element; hier werd werk getoond van kunstenaars met een 

bijzondere affiniteit voor grafiek en grafische technieken en kunstenaars die grafiek maken in relatie tot mode, 

film en muziek. Er vonden performances plaats, zoals SNØT PRINT WILD van Maartje Slijpen, Merel Witteman. 

Zij waren uitgenodigd  door het Amsterdams Grafisch Atelier en liepen rond met draagbare zeefdrukinstallaties 

voor hun buik. Er werden demonstraties gegeven: Thijs Zweers tekende voor Aad Hekker op de steen. 

Bezoekers konden letterzetten, zeefdrukken, ontbijten en muzikale performances bijwonen. Zij werden steeds 

opnieuw aangespoord om aan activiteiten mee te doen.  

 

Ook in de werkplaatsen van de deelnemende instellingen vonden activiteiten plaatst. Soms ter voorbereiding 

van de workshops en activiteiten in de Bagagehal, soms als spin off. De kunstenaars van Thoets maakten 

nieuwe grafiek met gastkunstenaars, zoals de beeldhouwster Ada van Wonderen en tattookunstenares Rosana 

Jakob. Andere instellingen lieten op de activiteiten tijdens de manifestatie doelgroepgerichte varianten volgen, 

zoals het Grafisch Werkcentrum Amsterdam (GWA). Zij organiseerden op basis van Film & Inkt een 

workshopweekend en kinderactiviteit. Grafiekplatform-VOG en GrafiekWest, die beide geen eigen locatie 

hebben, leverden een andere bijdrage: GrafiekWest organiseerde een tentoonstelling in Buurtwerkplaats 

Westerpark en het Grafiekplatform-VOG een symposium dat tijdens de manifestatie in de Bagagehal 

plaatsvond.  
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2 Beschrijvingen 

2.1  Onderwijs-Grafiek-Circuit, vrijdagmiddag 11 oktober 

Het Onderwijs-Grafiek-Circuit was een besloten bijeenkomst voor professionals op het gebied van 

cultuureducatie waaronder mensen uit het onderwijs en de museumwereld. Omdat het Circuit aan de 

manifestatie vooraf ging, functioneerde het min of meer als een generale repetitie. Bovendien hebben we 

enquête onder deelnemers gedaan. Vandaar dat het circuit apart beschreven wordt en er ook in de conclusie 

apart aandacht aan wordt besteed. 

 

De naam Onderwijs-Grafiek-Circuit is ontleend aan de wereld van sport en fitness; Iedereen doet een oefening 

om op gezette tijden op het teken van de leiding te wisselen. In dit geval werden zes workshops gegeven. De 

bezoekers konden deelnemen aan drie van de zes. Het circuit werd georganiseerd door Ina Brekelmans 

(Thoets), Jantine Geels (Thoets), Kristien  van den Oever (AGA), Eslpeth Pikaar (GrafiekWest) en Carola 

Rombouts (GWA). 

 

Het Onderwijs-Grafiek-Circuit was een succes. Grafiek Amsterdam had mensen geworven via de nieuwsbrief 

van Mocca, het Amsterdamse netwerk voor cultuureducatie onder mensen uit het onderwijs en medewerkers 

van musea en andere instellingen; via de nieuwsbrief van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) 

(faculteit beeldende vorming) en via het eigen netwerk van de organiserende kunstenaars-docenten. Binnen de 

kortste tijd waren de 60 beschikbare plaatsen ingevuld. Uiteindelijk waren meer dan 80 mensen aanwezig, een 

enkeling als uitsluitend als toeschouwer.   

 

a Workshops tijdens het Onderwijs-Grafiek-Circuit 

Volgt een korte beschrijving van de zes aangeboden workshops en een lijst van aanverwante activiteiten tijdens 

de manifestatie in de Bagagehal. De opsomming is bedoeld om de diversiteit van de workshops te laten zien.  

(GWA) Film & Inkt, door Johan Rijpma en Carola Rombouts 

Als filmer maakt Johan Rijpma korte stopmotion films waarmee hij meerdere prijzen won. Voor zijn films werkt 

hij met eenvoudige middelen. Vaak maakt hij ieder nieuw beeld met de hand. Daarom werd hij door het 

Grafisch Werkcentrum Amsterdam uitgenodigd om samen met Carola Rombouts een cursus te ontwikkelen.  

Voor de workshop Film & Inkt maakten de deelnemers samen met Carola Rombouts enkele drukken. Onder 

begeleiding van Johan Rijpma wordt van de foto’s van deze drukken via een digitaal proces een film gemaakt. 

Voor een voorbeeld van een dergelijk filmpje zie:  

http://www.grafiekamsterdam.nl/nl/onderwijs-grafiek-circuit/film-en-inkt/  

Zowel tijdens de manifestatie als tijdens het Onderwijs-Grafiek-Circuit konden mensen aan een korte variant 

van deze workshop deelnemen. Een uitgebreide variant vond in het weekend van 26 en 27 oktober plaats in de 

werkplaats van het Grafisch Werkcentrum Amsterdam (GWA)  in Amsterdam Oost.  

 

       
Workshop Film & Inkt, Johan Rijpma en Corine Elemans 
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(GWA) Letterbeeld, door Erica Habold en Florence van Heuvelen 

Het Grafisch Werkcentrum Amsterdam (GWA) bezit een bijzondere collectie antieke houten drukletters. 

Verschillende medewerkers zijn gespecialiseerd in het werken ermee. Het resultaat is een eenvoudige, 

ambachtelijke vorm van typografie. Hun ervaring wordt ingezet bij opdrachten en het ontwikkelen van 

cursussen en workshops. Zo ontwikkelt docente Erica Habold een cursustraject voor het speciaal onderwijs 

waarbij het spelen met letters en typografie wordt ingezet om te (leren) lezen.  

De workshop letterbeeld die tijdens het Onderwijs-Grafiek-Circuit werd gegeven, was bestemd voor een 

algemeen publiek. De deelnemers maakten composities met letters. Tijdens de manifestatie vonden 

soortgelijke workshops plaats onder begeleiding van verschillende medewerkers. 

  

  
Workshop Letterbeeld, Erica Habold en enkele cursisten 

(AGA) De illusie voorbij, door Ilona Plaum 

Ilona Plaum is kunstenaar en fotograaf. Met haar opmerkelijke foto’s van bijvoorbeeld een gevouwen tekening 

van bloemen in een échte vaas, verkent zij de grens tussen realiteit en fictie zoals deze zich in de fotografie en 

in de schilderkunst manifesteert. Haar werk zit vol dubbele bodems. Deze visie heeft zij in een workshop voor 

kinderen vertaald.   

Op een grote tafel bouwde zij een constructie die als achtergrond dient voor een kleine compositie van 

tekeningen, knipsels en spullen. Er ontstaan stillevens die soms heel traditioneel zijn met appels en schedels, 

maar ook hedendaags als ze gecombineerd worden met knipsels en getekend materiaal. Ilona Plaum gaf de 

workshop tijdens het Onderwijs-Grafiek-Circuit en herhaalde hem voor andere kinderen en volwassenen 

tijdens de manifestatie in de Bagagehal.    

  
Workshop De illusie voorbij, van Ilona Plaum 

(GrafiekWest) Zeefdrukken, door Elspeth Pikaar 

Elspeth Pikaar maakt zeefdrukken. Zij zet die expertise in voor projecten in het onderwijs. Zij werkt regelmatig  

met relatief grote groepen deelnemers, die vaak geen enkele ervaring hebben. Dan ligt de nadruk van haar 

workshops op samenwerking. Tijdens het Onderwijs-Grafiek-Circuit bedrukte zij met de groep een tafelkleed. 

Daar werd voor het Groot Grafisch Ontbijt op zondagochtend 13 oktober de tafel mee gedekt. 
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Workshop Zeefdrukken, Elspeth Pikaar met enkele cursisten 

(Thoets) Stempelen, door Jantine Geels 

Stempelen is een eenvoudige, basale manier van drukken. Jantine Geels liet tijdens het  Onderwijs-Grafiek-

Circuit hoe je met deze techniek workshops voor kleuters kan organiseren. Het bijzondere van de opzet is dat 

de deelnemers in dit geval zelf aan de slag moeten gaan. De workshop was eenmalig.     

 

(Thoets) Droge Naald, door Ina Brekelmans 

Het werken met droge naald lijkt complex maar kan ook eenvoudige zijn. Ina Brekelmans laat zien hoe je op 

deze manier mooi poëtisch drukwerk kan maken. De workshop van Brekelmans was eenmalig. Carola 

Rombouts van het Grafisch Werkcentrum Amsterdam (GWA) deed een eigen workshopvariant tijdens de 

manifestatie.     

 

  
Workshop Stempelen van Jantine Geels          Workshop Droge Naald van Ina Brekelmans 

 

b Opsomming van workshopvarianten in de Bagagehal op zaterdag en zondag 

(AGA) De illusie voorbij, door  Ilona Plaum    

De variant van de workshop die Plaum op zondagochtend gaf was speciaal voor kinderen.  

(GWA) Werken met letters, door Martin Veltman  

(GWA) Droge Naald, door Carola Rombouts 

De deelnemers verbeelden een spreekwoord. De droge naald etsen worden in blauwe inkt op vierkant  formaat 

gedrukt. De etsen van de verschillende deelnemers vormen samen een tegeltableau. 

(GWA) Werken met letters, door Thomas Gravemaker  

(GWA) Film & Inkt, door Johan Rijpma en Carola Rombouts 

(GrafiekWest) Zeefdrukken, door Elspeth Pikaar  

Elspeth Pikaar gaf na het familieontbijt op zondagochtend een workshop speciaal voor kinderen van alle 

leeftijden.   
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2.2  Activiteiten in de Bagagehal op 11, 12 en 13 oktober  

De activiteiten in de Bagagehal vormden een hoogtepunt van Make a Move! Het beeld dat wij voor ogen 

hadden was dat van een verzameling van exposities en presentaties als entourage voor lezingen, 

muziekvoorstellingen, demonstraties et cetera. Alles zou één levendig geheel vormen, waar bezoekers naar 

keuze voor een kunstwerk stil konden staan of aan een activiteit konden deelnemen. Om de samenhang van de 

verschillende activiteiten aan te geven werd de op de website een actuele agenda bijgehouden. Een papieren 

versie van deze agenda werd bij de ingang verspreid. De gastdeelnemers, enkele tijdschriften en stichtingen, 

hadden een plek bij de ingang.  Alle zes instellingen maakten een eigen presentatie. De centrale expositie 

vormde een bindende component.  

 

a Opening 

De opening vond plaats na afsluiting van het Onderwijs-Grafiek-Circuit en werd verricht door de 

televisiejournaliste Andrea van Pol. Zij interviewde voor de gelegenheid de belangrijkste mensen van de zes 

deelnemende instellingen op de voor haar zo kenmerkende humorvolle manier.     

b Centrale expositie 

Saskia Monshouwer maakte voor de centrale tentoonstelling een keuze uit de kunstenaars die door de zes 

instellingen waren voorgedragen. Zij lette op artistieke kwaliteit en hun affiniteit met druktechnieken. Er werd 

gestreefd naar een ruime variatie van toepassingen:  

Rinke Nijburg en Rob Voerman toonden prenten;  

Emily van Olden die een carrière in de modewereld achter de rug heeft, toonde een groot wandkleed. Zij had 

dit gemaakt in het kader van haar opleiding aan de Rietveldacademie. Daarnaast hingen twee kleine werken 

van fijne stof waarop patronen gezeefdrukt waren. Een uiting van haar fascinatie voor de samenhang tussen de 

tactiele en de visuele waarneming van stoffen.   

Patrick Mangnus maakte een installatie die bestond uit het houten frame van een auto. Op de grond daarnaast 

stond een monitor waarop een videoloop werd getoond. Het Grafiekplatform VOG toonde zijn prenten.  

Jeroen Diepenmaat werkt op een plezierig introverte manier. Zijn grote liefde zijn vinylplaten. En een van zijn 

dagelijkse werkzaamheden is het maken van een aquarel van een dergelijke plaat, een schijf die hij vervolgens 

op facebook plaatst. Daarnaast doet hij performances en bedenkt hij machines. Voor de tentoonstelling 

maakte hij een rookinstallatie in een smalle gang, afzijdig van de tentoonstelling. Tijdens zijn performance 

maakt hij muziek door in een plaat te krassen, die hij afspeelt op oude platenspelers.  

Van Johan Rijpma werd een selectie van zijn films getoond.  

Henk Fakkeldij liet grote tekeningen en monotypes zien.    

  
Patrick Magnus     Jeroen Diepenmaat 

Deel van zijn installatie   Performance  
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Emily van Olden            Johan Rijpma  

Met op de voorgrond blues rockband THE RIVER         Een doorlopende presentatie van zijn films 

  
Henk Fakkeldij            Rinke Nijburg  

Met op de voorgrond publiek tijdens de opening        In gesprek met Saskia Monshouwer 

 

 
Rob Voerman 

 Sprak tijdens het symposium   

 

c Presentaties van de zes instellingen 

Alle zes instellingen maakten een eigen presentatie, meestal met prenten die in de eigen werkplaats waren 

gedrukt. Zo kon het publiek proefondervindelijk ervaren wat op de werkplaatsen gebeurde. Stichting 

Archaeopteryx en het Grafisch Werkcentrum Amsterdam (GWA) hadden persen staan en waren continue 

bezig met demonstraties en workshops. Grafiekplatform-VOG had een fotopresentatie gemaakt met werk van 

alle leden die op een lcd-scherm getoond werd. Grafisch Collectief Thoets had een film gemaakt The Magic of 

Printed Art, caught in the moment: Een compilatie van beelden van het ‘magische optilmoment’, het moment 

waarop je een pasgedrukte prent van de pers tilt en voor het eerst bekijkt. Kunstenaars van over de hele 

wereld leverden een aandeel aan de film. De film beleefde haar première tijdens de manifestatie. Op Youtube 

loopt het project nog door. 

http://www.grafiekamsterdam.nl/nl/nieuws/het-filmpje-van-het-magische-optilmoment-van-thoets-op-youtube/ 

http://www.youtube.com/watch?v=AyqHyPKRLiM   

http://www.grafiekamsterdam.nl/nl/nieuws/het-filmpje-van-het-magische-optilmoment-van-thoets-op-youtube/
http://www.youtube.com/watch?v=AyqHyPKRLiM
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Stichting Archaeopteryx: Paul Smulders, Arno Kramer, Ronald Noorman, Yuki Hasegawa, Mischa Rakier, Rinke 

Nijburg, Jacomijn den Engelsen, Sandra Kruisbrink & Terry Thompson.  

Amsterdams Grafisch Atelier (AGA): Alei Verspoor en Jungin Lee, Boris Tellegen, Doina Kraal, Ilona Plaum, 

Kustaa Saksi, Monika Auch, Koen Taselaar. 

Grafisch Collectief Thoets: Jan Baas & Ada van Wonderen (beeldhouwkunst), Ina Brekelmans & Machtelt van 

Thiel (dichtkunst), Jantine Geels, Edwin Emmens & Martin Fenne (stof-installatie), Melissa Halley, Ellen 

Huijsmans & Rosana Jacob (tattoo), Steven Toes & Sigrid Hamelink (beeldhouwkunst). 

Grafisch Werkcentrum Amsterdam (GWA): Het grafisch werkcentrum presenteerde verschillende projecten 

die zij hadden gedaan en toonde onder meer de resultaten van de Drukklup Junior.  

GrafiekWest: 18 keer ‘grafisch 4kant’, Sietse H. Bakker, Henriette Boerendans, Colette Curfs, Henk Fakkeldij, 

Fred Fritschy, Frans Horbach, Toon Kuijpers, Frits Nolte, Elspeth Pikaar, Carola Rombouts, Tamar Rubinstein, 

Annie Schoterman, Rikje Theunissen, Lies Verdenius, Wendela de Vries, Wim Worm.    

Grafiekplatform-VOG: Presentatie van grafiek en kunstenaarsboeken van de 14 nieuwste leden van de 

vereniging, Jeroen Brugman, Carola Rombouts, Pol Taverne, Wim van der Meij, Ries Kleynen, Patrick Mangnus, 

Ine Peterson, Herma Deenen, Loes Huis in ’t Veld, Marisa Keller, Annemarie Petri, Jeanet Kingma, Constance 

Visser en Henk van der Ven, Inèz van Dillen. 

d Symposium Grafiekplatform-VOG 

Het jaarlijkse symposium van het Grafiekplatform-VOG stond in het teken van buitenlandse grafiekbiënnales en 

triënnales. Het werd gehouden in de Kompaszaal, een ruimte in een ander gedeelte van het gebouw waarin 

Bagagehal Loods 6 gevestigd is. Het symposium was zowel voor leden, als niet-leden van het Grafiekplatform-

VOG toegankelijk.  

Programma: 

● Lezing van kunstenaar Rob Voerman 

● Lezing van Rob Smolders in hoedanigheid van voorzitter van de Stichting Wim Izaaks 

● Lezing van kunsthistorica Lieke Wouters over het functioneren van Extrapool en uitgeverij Knust 

● Performance van Jeroen Diepenmaat 

 

e Opsomming van de bijzondere programmaonderdelen, workshops, lezingen en demonstraties 

(algemeen) Performance van Jeroen Diepenmaat  

(algemeen) Groot Grafisch Ontbijt 

(Stg. Archaeopteryx) demonstraties lithodrukken, door Thijs Zweers en Aad Hekker 

(Stg. Archaeopteryx ) The Rhythm of Printing  / blues rockband THE RIVER  

(Stg. Archaeopteryx) Presentatie Jaarprent  

(Stg. Archaeopteryx ) kunstenaarsgesprek van Saskia Monshouwer met Rinke Nijburg 

(AGA) Toyobotechniek op minipers, door Monique Kwist  

(AGA) SNØT PRINT WILD, door Maartje Slijpen en Merel Witteman 

(AGA) Painting Plants, Blauwe Maandag, door Naan Rijks  

(AGA) Stich your brain, door  Monika Auch  

(AGA) De illusie voorbij, door  Ilona Plaum      

(GWA) Werken met letters, door Martin Veltman  

(GWA) Droge naald, door Carola Rombouts  

(GWA) Werken met letters, door Thomas Gravemaker  

(GWA) Film & Inkt, door Johan Rijpma en Carola Rombouts   

(GrafiekWest) Zeefdrukken, door Elspeth Pikaar  

(Thoets) Film, The Magic of Printed Art, caught in the moment, film van het magische optilmoment 
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Monica Auch, Presentatie (AGA)                Thijs Zweers, Demonstratie  (stg. Archaeopteryx) 

  

Monique Kwist, Toyobotechniek op minipers (AGA) 

 

  

Carola Rombouts,  Workshop droge naald (GWA) 

 

2.3  Activiteiten op locatie 

De activiteiten op locatie waren op verschillende manieren aan Make a Move! in de Bagagehal gerelateerd. 

Soms maakten zij deel uit van de voorbereidingen, zoals de Drukklup Junior van het Grafisch Werkcentrum 

Amsterdam (GWA) en het verblijf van Koen Taselaar als artist in residence bij het Amsterdams Grafisch Atelier 

(AGA). Soms vloeiden zij uit de activiteiten in de Bagagehal voort.  

Stichting Archaeopteryx - Kerkstraat 187, 1017 GH Amsterdam Centrum 

● 20 oktober tot 31 december: Chambre de Lithographie  expositie van litho’s van Terry Thompson.  

 

Amsterdams Grafisch Atelier (AGA) – De Roos van Dekemaweg 7, 1061 HR Amsterdam West 

● 31 oktober: Presentatie, zoektocht naar de grenzen van 2D Grafiek, Koen Taselaar: Silkscreens not holograms 

like I’hoped. Hij verbleef al Artist in Residence in de nieuwe locatie van het Amsterdams Grafisch Atelier.   

● 27 en 29 november; Presentatie van Laura Calloni en Nathan Turner  

● 2 workshops Textiel Zeefdrukken voor vrouwen en kinderen uit de buurt 
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Ophangen van het werk van Koen Taselaar  

 

 Grafisch Collectief Thoets – Nassaukade 321, 1053 LS Amsterdam Oud West 

● 27 september en 4 oktober 2013. Twee keer een vrije inloop om de productie van nieuw werk te zien: 

Productie van 6 series werk in samenwerking met gasten die niet eerder gedrukt hebben en andere disciplines 

beheersen.  

 

    
Rosana Jacob aan het werk          Werkplaats van  Thoets   Machtelt van Thiel en Ina Brekelmans   

 Grafisch Werkcentrum Amsterdam (GWA) – Molukkenstraat 200-P1, 1098 TW Amsterdam Oost 

● 5 oktober 2013 GWA Drukklup Junior, een speciale kinderactiviteit die plaatsvond ter voorbereiding van de 

presentatie in de Bagagehal werden samen met de kinderen met houten letters banners bedrukt. Deze banners 

hingen in de Bagagehal.   

● 26 en 26 oktober  Workshop o.l.v. filmer Johan Rijpma en Carola Rombouts 

 

  
Drukklup Junior in de werkplaats van het GW A 

GrafiekWest – Buurtwerkplaat Westerpark, Cliffordstraat36-hs, 1051 GV Amsterdam West  

● 18 oktober t/m 15 november: Presentatie bij Stichting Buurtwerkplaatsen 

● 24 en 31 oktober: Lia van Ham, introductie-workshop zeefdruk voor volwassenen.  

● 7 november: Frits Nolte rondleiding in aanwezigheid van de kunstenaars.  

● 15 november (finisage) grafisch diner in de Buurtwerkplaatsen. 
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Presentatie Buurtwerkplaatsen          GrafiekWest in de Bagagehal 

 Joost Vermeulen en Lia van Ham          Op de achtergrond werk van Elpeth Pikaar 

2.4  Pers en Publiciteit 

De vormgeving van de flyers, de uitnodigingen en de website sloten op elkaar aan. Alles werd ook via de 

website bekend gemaakt die voortdurend werd aangepast. Omdat de ligging van de locatie niet bij iedereen 

bekend is (niet ver weg, maar ook niet in het centrum van Amsterdam) was zij in de vormgeving van de flyer en 

website opgenomen. Mensen konden via de website reageren en zich opgeven voor activiteiten.  

Acties en resultaten:    

● Website: www.grafiekamsterdam.nl  

● Sociale media: Facebook, Twitter https://nl-nl.facebook.com/GrafiekAmsterdam 

● Advertenties: BK informatie  / De Kunstkrant / kM Kunstenaarsmateriaal  

● Bekendmaking via de kanalen van de campagne Maand van de Grafiek www.maandvandegrafiek.nl 

● Uitnodigingen: (toegevoegd), verstuurd per post en per e-mail. De flyer is in Amsterdam verspreid en lag op  

ruim 120 plekken waar mensen met een culturele belangstelling komen.   

● Er zijn redactionele stukken verschenen in De Kunstkrant / Palet 

● Een Radio-interview met twee leden van Thoets in het kader van het VPRO Radioprogramma De Avonden. 

http://programma.vpro.nl/deavonden/Dossiers/Beeldende-kunst.html?playurn=urn:vpro:media:program:30398734 

● Er is een kort item gemaakt bij de SBK door de  Regionale Televisie 

Specialistische aandacht 

● Aankondiging via de Nieuwsbrief van Mocca van het Onderwijs-Grafiek-Circuit 

● Vermelding nieuwsbrief AHK (faculteit beeldende vorming) 

● Aankondiging in Stadsblad De Echo van de activiteiten van GrafiekWest in de Buurtwerkplaatsen 

 

 

 
Nieuwe werkruimte van het AGA in A’dam West 

 

 

 

http://www.grafiekamsterdam.nl/
https://nl-nl.facebook.com/GrafiekAmsterdam
http://www.maandvandegrafiek.nl/
http://programma.vpro.nl/deavonden/Dossiers/Beeldende-kunst.html?playurn=urn:vpro:media:program:30398734
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3 Getallen 

3.1  Aantallen activiteiten 

Aan het project werkten 6 instellingen mee. De activiteiten vonden plaats op 6 locaties. 

In de Bagagehal werd 1 centrale tentoonstelling gemaakt en er 6 presentaties door de instellingen.  

Er werd werk van circa 100 kunstenaars getoond. 

Er werden 18 verschillende activiteiten uitgevoerd waaraan publiek actief deel kon nemen. 

Er werd 1 film gemaakt. 

Er werden 5 lezingen gegeven. 

Er werden 8 nieuwe werken geproduceerd. (werk in oplagen en series tellen als één.)  

En er vonden 10 activiteiten in de werkplaatsen plaats.   

 

3.2  Bezoekersaantallen 

 

 Activiteiten Aantal Deelnemers Totaal 

1 Onderwijs-Grafiek-Circuit        80 

2 Activiteiten in de Bagagehal   

 Opening 350  

 Zaterdag 375  

 Zaterdag Symposium 85  

 Zondag 352  

   1162 

3 Activiteiten op Locatie   

 Grafisch Werkcentrum A’dam 55  

 Stg. Archaeopteryx 50  

 Amsterdams Grafisch Atelier 95  

 GrafiekWest 700  

 Kunstenaars Collectief Thoets 69  

     969 

 TOTAAL   2131 
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4 Conclusies 

4.1 Conclusie Onderwijs-Grafiek-Circuit 

Omdat wij een enquête onder de deelnemers verspreidden kunnen we wat uitgebreider op de resultaten van 

het Onderwijs-Grafiek-Circuit ingaan. Het aantal respondenten is te klein om representatief te zijn. Hun 

uitspraken kunnen ook niet rechtstreeks naar andere activiteiten van Make a Move! worden overgeheveld. 

Toch geven de antwoorden een indicatie van de bevindingen van de deelnemers. Er werden 54 formulieren 

verzonden: 38 deelnemers antwoordden. Iedereen was zeer tevreden over de middag.  Het enthousiasme was 

groot. 

 

 Onderwijs-Grafiek-Circuit  

Aantal Deelnemers  Achtergrond Functie 

22 Basis Onderwijs  Leerkracht 

3 Voortgezet Onderwijs  Leerkracht 

2 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) Docent 

11 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) Student 

2 MBO praktijkschool Leerling 

1 MBO praktijkschool Docent 

11  Kunstwerkt!  

6 Educatie Instellingen  

1 Overblijf/Naschoolse Opvang  

 

● Uit de reacties op de vraag welke workshop zij het leukst vonden bleek dat eigenlijk alle workshops hoog 

gewaardeerd werden. Weliswaar varieerden de voorkeuren voor de verschillende workshops, maar het verschil 

was klein. Dit doet vermoeden dat het vooral om persoonlijke voorkeuren gaat, mogelijk gerelateerd aan de 

achtergrond van de deelnemers. De kwaliteit van de workshops is niet in geding.   

● Vrijwel alle deelnemers zeiden nieuwe dingen geleerd te hebben. Toch kan je vermoeden dat de workshops 

meer nieuwe elementen mogen bevatten.  De workshop Film & Inkt waarin twee disciplines, te weten 

linodrukken en film, gecombineerd werden was bijvoorbeeld zeer populair. Het directe contact met de filmer 

werd zeer op prijs gesteld.  

● Alle deelnemers vonden de vrijdagmiddag een goed gekozen moment.   

● Het enthousiasme voor educatieve workshops in samenwerking met kunstenaars wordt bevestigd door het 

succes van andere recente bijeenkomsten, zoals een middag met lezingen over werk van kunstenaars met een 

psychiatrische aandoening in museum Het Dolhuys in Haarlem. Onder de bezoekers waren veel docenten en 

therapeuten die in instellingen met cliënten kunst maken. Ook tijdens een recente ErfgoedArena , een lezingen 

en discussieforum van de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hoge School voor de Kunsten - AHK) over cultuur 

en ouderen, bleek dat de interesse in workshops groot is .     
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4.2 Conclusie Make a Move in de Bagagehal 

De opening van de manifestatie die na afloop van het Grafiek-Circuit plaatsvond, was leuk en levendig. Helaas 

viel het totale aantal bezoekers van de manifestatie tegen, mogelijk vanwege het (zeer) slechte weer. In het 

laatste deel van de conclusie Met oog op de toekomst wordt hierop ingegaan. Wat de kwaliteit van de 

activiteiten en het enthousiasme van het publiek betreft, is de manifestatie echter zondermeer geslaagd. Twee 

momenten illustreren het speciale karakter van de manifestatie.  

 

Op zaterdagmiddag vielen allerlei activiteiten samen. Er werd gedrukt door Aad Hekker en één van de schotten 

achterin de zaal werd gedraaid. Het werd een projectscherm én een wand voor het centrale podium waarop 

verschillende activiteiten plaats zouden vinden, zoals een kunstenaarsgesprek met Rinke Nijburg, een 

bijzondere lezing en diapresentatie van Monica Auch over een langdurig project dat zij uitvoert, Stich your 

Brain, en performances waaronder The Rhythm of Printing, een muzikale drukkersdans van Aad Hekker, een 

optreden van bluesband The River en een voorstelling van Jeroen Diepenmaat. Ondertussen werden bij  het 

Grafisch Werkcentrum Amsterdam (GWA) en het Amsterdams Grafisch Atelier (AGA) workshops gedaan. De 

combinatie van activiteiten werkte goed. Er was steeds publiek dat deelnam en luisterde. Na afloop van het 

symposium kwamen de meeste bezoekers uit de Kompaszaal ook naar de Bagagehal.  

Voor de zondagochtend was het Groot Grafisch Ontbijt georganiseerd speciaal voor gasten met kinderen. 

Daarna volgden de kinderworkshops door Elspeth Pikaar en Ilona Plaum en alle andere zondagse activiteiten. 

Het regende hard. Dit had twee heel verschillende gevolgen. Misschien kwamen er minder mensen. Dan bleven 

ze echter langer hangen, verrast door de goede sfeer en alle activiteiten.     

4.3 Conclusie Make a Move op locatie: Spin off 

Het ging bij Make a Move! niet uitsluitend om de manifestatie als een promotieactiviteit van de grafische 

werkplaatsen. Grafiek Amsterdam bedacht het project ook ter versterking van de werkplaatsen zelf. De 

onderlinge samenwerking èn de nieuwe input van kunstenaars en experts zou leiden tot nieuwe ideeën voor 

workshops en andere activiteiten en mogelijk hun positie in de buurt versterken.   

Het Amsterdams Grafisch Atelier (AGA) richtte zich samen met enkele kunstenaars op projecten voor 

buurtbewoners. In de loop van 2014 zal Emily van Olden (een contact van Stichting Archaeopteryx) een nieuw 

publieksproject ontwikkelen. Daartoe zet zij een weefgetouw op in de ruimtes van AGA. Het grafisch collectief 

Thoets had twee open middagen georganiseerd. Daarnaast ontwikkelden Jantine Geels en Ina Brekelmans 

workshops voor het Onderwijs-Grafiek-Circuit. GrafiekWest organiseerde een tentoonstelling in de 

Buurtwerkplaatsen. Deze expositie werd zeer gunstig ontvangen in het cursusinstituut. Omgekeerd had Make a 

Move! veel aan de educatieve bijdragen van Elpeth Pikaar en Lia van Ham. Het Grafisch Werkcentrum 

Amsterdam (GWA) tenslotte, richtte zich vooral op het verder ontwikkelen van de workshop letterbeeld en 

Film & Inkt.   
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5 Met oog op de toekomst 

Om terug te komen op de vragen uit het voorwoord: Wat was er bijzonder aan het project? De zes instellingen 

hebben zich kenbaar gemaakt en lieten zien waar het bij het maken van grafiek om gaat. Zij deden  ervaring op 

en ontwikkelden interessante nieuwe workshops waarmee verschillende publieksgroepen doelgroepgericht 

benadert kunnen worden. Hebben zij die doelgroepen bereikt? Ja, al had het om meer mensen kunnen gaan. 

Of de ervaring het beleid van de instellingen op langere termijn beïnvloedt, is nu nog niet te zeggen. Of het 

leidt tot nieuw publiek en een sterkere verankering in de buurt moet ook in de toekomst blijken. Het 

enthousiasme is er in ieder geval.  

 

En tot slot. Kan het concept worden aangescherpt? Natuurlijk! Waar je op zou kunnen letten, wordt in de 

onderstaande notities aangegeven. Alle kritische noten in acht genomen, lijkt het ons meer dan de moeite 

waard om het concept verder uit te werken. De combinatie van kijken en doen die de grafiekinstellingen 

voorstaan, is een unieke manier om aandacht te genereren voor kunst en cultuur.     

 

Enkele aandachtspunten:   

● De projectstructuur was complex. Het ging om één project op verschillende locaties. Zoiets bemoeilijkt de 

coördinatie, organisatie en publiciteit. Misschien moet de volgde keer een scherper onderscheid worden 

gemaakt tussen wat instellingen op hun eigen locaties, onder eigen verantwoordelijkheid doen en wat zij 

gezamenlijk doen. De projectomschrijving wordt dan bondiger, de coördinatie en publiciteit eenvoudiger. 

● De combinatie van kijken en doen, druktechniek en kunst, vormde de kern van het concept. Om de 

samenhang scherp te stellen zou je de doelgroepen van de activiteiten preciezer kunnen benoemen. Het brede 

publiek bestaat niet, zeker niet als je wilt dat mensen deelnemen aan activiteiten.   

● Het ontwikkelen van activiteiten is een sterk punt. Het leverde waardevolle experimenten en goede respons 

op. Wil je echter meer vernieuwing en experiment, dan zou je meer kunstenaars en experts bij het project 

moeten betrekken. Welke, hangt af van de doelgroep. 

● Uit het succes van het Onderwijs-Grafiek-Circuit blijkt dat (educatie) professionals uit het onderwijs, de 

museumwereld en de welzijnssector (bv. ouderenzorg of psychiatrie) graag van elkaar en experts willen leren. 

Wellicht moeten vaker activiteiten en workshops voor deze groepen worden georganiseerd. Ter bevordering 

van hun kennis en vaardigheden, maar ook als een optie om nieuwe ideeën te verspreiden.  

● Ondanks het grote succes kwam er minder publiek dan verwacht. Mogelijk speelde het een rol dat de 

Bagagehal niet in het centrum van de stad ligt. Het was bovendien slecht weer. De manifestatiedagen waren de 

eerste drie zeer natte en koude dagen van het najaar van 2013. Ook werd Make a Move! voor het eerst 

georganiseerd: Het publiek moest bekend raken met het concept. Ongetwijfeld werkt het een tweede keer 

beter; de mensen die wel kwamen, bleven lang en waren zeer enthousiast. Je stuit echter ook op een 

structureel gegeven: Werkplaatsen zijn  geen presentatie-instituten. Zij kennen wel enthousiaste gebruikers, 

maar hebben geen standaard kijk-publiek. Maar, was de manifestatie nou niet precies om die reden 

georganiseerd?  
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