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Stchtng Lijm-lab is een initatef van de zelfstandig beeldend kunstenaars Marieke Hunze en Brenda Jonker. Sinds 2003 
maakt Lijm-lab kunstprojecten op maat voor school en buurt. Hieronder een selecte uit de projecten die  Lijm-lab in 
2009-2013 heef uitgevoerd. Uitgebreidere informate vindt u op www.lijm-lab.nl

April 2013
Samen Kunst maken     Orion College Speciaal onderwijs, Amsterdam-Noord
Pilotproject Voortgezet Onderwijs: workshops in de ateliers van de Zamenhofstraat

In dit project bezoeken leerlingen van de middelbare school in kleine groepen een aantal ateliers op de 
Zamenhofstraat in Amsterdam Noord. Lijm-lab en collega-kunstenaars geven een workshop van anderhalf uur in 
diverse technieken: stof bedrukken, monoprint, verf maken, houtbewerken, keramiek. Elke groep leerlingen volgt 1 
workshop.

Maart 2013
Buurtschaten Van der Pek buurt Amsterdam
i.s.m Anne van der Geer( student Master Kunsteducate)
Een project van Anne van de Geer voor het Leger des Heils. Met cliënten en buurtbewoners maakten we in een korte 
series workshops van diverse materialen ‘buurtschaten’. Daarin zijn persoonlijke verhalen en verhalen over de buurt 
verwerkt in heel divers materiaal.

                           Mogelijk gemaakt door het Leger des Heils

Oktober-november 2012
Het Lichtjuweel van Vogeldorp             Vogelbuurt, Amsterdam
Voor het lichtproject van kunstenaar Jan van der Horn maakte Lijm-lab lichtjuweeltjes met de kinderen uit de buurt.

                 Mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst

September-oktober 2012
De schat van de Piet Hein Piet Heinschool, Amsterdam
i.s.m. Silvia Russel (beeldend kunstenaar)

Met alle kinderen, leerkrachten en wel 80 ouders hebben we ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de school 
De Grote Schat van de Piet Hein gemaakt. Elk kind maakte met waardevol restmateriaal een onderdeel van de 
klassenschat, alle klassenschaten samen vormden de Grote Schat. Het project is in nauwe samenwerking met e school 
ontstaan 

Piet Heinschool, Amsterdam
                Mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en de Piet Heinschool

Juni 2012
Kunstdag  Notenboomschool voor speciaal onderwijs, Amsterdam
Alle 6 klassen hebben een workshop sjabloondrukken op papier gevolgd.

Maart – Juni 2012
Atelierroute op School       Amsterdam Noord
De vierde edite van de Atelierroute op school, een educatef project bij de Atelierroute Boven ’t IJ in Amsterdam 
Noord. Dit keer deden 3 basisscholen, 10 klassen en 6 kunstenaars mee.

          Mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst

April 2012
Kunstwerk van vilt                            o.b.s. De Krijtmolen, Amsterdam
Met alle klassen heef Lijm-lab een wandobject van 2 bij 6 meter gemaakt ter ere van het afscheid van de directrice.
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Maart 2012
Kunstdag          Buitenveldertse Montessorischool
In 1 dag werkten alle klassen aan een ontwerp voor de buitenmuur van de school. Het thema was Europa.

Januari 2012
Coaching leerkrachten             Piet Heinschool
Studieochtend over de betekenis van creatviteit in het onderwijs en op welke manieren beeldende vorming kan 
worden ingezet in de klas.

November 2011
Conferente Toeval Gezocht en Cultuurnetwerk Nederland
Lijm-lab leverde een bijdrage aan de workshop van de theoriegroep Toeval Gezocht over het belang van gezamenlijke 
literatuurstudie over kunst in het leerproces van kinderen.

Maart – juni 2011
Atelierroute op School        Amsterdam Noord
Voor de derde keer heef Lijm-lab een educatef project georganiseerd bij de Atelierroute Boven ’t IJ in Amsterdam 
Noord. Dit keer namen 2 middelbare scholen en een basisschool deel. Kunstenaars van de atelierroute kwamen op 
bezoek en werkten met de leerlingen aan een kunstwerk dat tjdens de route werd tentoongesteld

                 Mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst

Mei 2011
Het Eilandenrijk, een kinderkunstspeelplaats      Ymere, Amsterdam
In opdracht van Ymere ontworpen kinderkunstspeelplaats voor het Texelplein, Amsterdam Noord.
Het Eilandenrijk bestaat uit een druppelvormige half verdiepte zitplaats met ‘kantelen’ als rugleuning. In de verdieping 
bevinden zich 5 speel-eilanden van divers bestratngsmateriaal. De hobbels, openingen, richels dagen uit tot 
fantasievol spel.

In opdracht van Ymere

Maart 2011
Kijk Mij Nou!         Basisschool De Catamaran
Met alle kinderen van de school maakte Lijm-lab een kunstwerk voor de buitenmuur. De kinderen hebben hun 
portretsilhouet ingevuld met verschillende technieken. Met groep 7 en 8 maakten we tableaus voor de portek. In 
samenwerking met Vision Play ( prints op glas) en EWE-meubemakers.

Mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en basisschool de Catamaran

Oktober 2010
Kraak de Bron- 25 jaar acte in beeld            basisschool De Bron, Amsterdam
Een project van 2 weken waarin met alle groepen de geschiedenis van de afgelopen 25 jaar werd onderzocht en 
ervaren. In een introducteworkshop van Lijm-lab tekenden kinderen apparaten uit de afgelopen 25 jaar. Daarna 
volgden ze 3 workshops op een deelgebied naar keuze: Media, Graft, Mode, Muziek, Dans. De workshops werden 
gegeven door collega kunstenaars. De kleuters volgden met Lijm-lab een eigen programma over ‘Tijd’ in een speciaal 
kleuteratelier. Het project is ontwikkeld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de school.

Mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst
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September 2010
Vriendschap    Rosa Boekdrukkerschool, Amsterdam
De school stelt dit jaar het thema vriendschap centraal. Lijm-lab maakte met alle klassen een start rond dit thema met 
de workshop zelfportret maken. De eigen Bevo- leerkracht van de school neemt daarna het stokje over door met de 
kinderen schakels voor een vriendschapsketng te maken en ‘bedeltjes’.
Een project dat samen met de school is ontwikkeld en gedurende het schooljaar 2010-11 wordt uitgevoerd.

Mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Mei-Juni 2010
Hoe overleef ik de kunst Atelierroute op school          onderdeel van Noordelijk Halfrond
Met 5 scholen, 6 groepen, 5 kunstenaars, Buurtcentrum de Meeuw, Noordjes Kinderkunst en de school der Poëzie

In twee dagdelen maakte elke groep kennis met een kunstenaar en zijn of haar werk. De kinderen maakten onder 
leiding van de kunstenaar een werkstuk. Alle werkstukken zijn tjdens het weekend van de atelierroute tentoongesteld 
op verschillende plaatsen langs de route. Kinderen van drie deelnemende scholen maakten bij hun werkstuk ook een 
gedicht met de School der Poëzie.

 Mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stadsdeel Noord

April - Juni 2010 
Het Transvaaltapijt                                 Dynamo            buurtcentrum Transvaal
i.s.m. Nienke Brokke (fotografe) en Bea Radamm

In een aantal workshops werkten kinderen uit de buurt aan een digitaal Transvaaltapijt. Elk kind bedacht een motef op 
basis van een verhaal over de buurt. Middels sjabloondruk werd het motef op een strook stof gezet. Alle stroken 
samen vormen een tapijt dat met fotoshop op de straten van de Transvaalbuurt werd geprojecteerd. De maker van een 
motef wordt op het straatapijt afgebeeld. Zo ontstaat een digitaal straatapijt. Van de ontwerpen zijn banieren 
gemaakt voor de buurt.

Mogelijk gemaakt door Dynamo en wijkaanpak Transvaal

September- November 2009
Vreemd…                                                 basisschool De Bron, Amsterdam
Een project van Pavla Zachovalová i.s.m. Lijm-lab

Met muziek, beeldende vorming en drama onderzochten alle kinderen van de Bron hoe ze aan elkaar en aan hun 
ouders konden laten zien wat het schilderij ‘De bruid met het blauwe gezicht’ van Marc Chagall voor hen betekent. Alle 
groepen gaven een korte presentate in de eigen klas. Daarbij werd gebruik gemaakt van muziek, geluiden, de 
gemaakte poppen of kostuums. Het werd een improvisate over het thema Vreemd… Wat of wie is vreemd en hoe ga 
je daarmee om? De ouders waren van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en, waar mogelijk, ook mee te doen.

Mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Mei- Juni 2009
Vreemde Vogels                                                      o.b.s. De Weidevogel, Ransdorp
Alle kinderen van de school, een grote groep ouders en alle leerkrachten maakten onder leiding van Lijm-lab op 1 dag 
38 ‘vreemde vogels’. Van afvalmateriaal dat door kinderen en ouders was verzameld. De Vogels werden geëxposeerd 
tjdens de jaarlijkse atelierroute.

Mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst

 


