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NOORDJE Noordje
Voor je ligt Noordjes programma voor 2020. Dat zit weer 

hartstikke vol activiteiten dus we hopen veel van jullie komend 

jaar (weer) te ontmoeten tijdens een van onze projecten!

Ken je Noordje al? Noordje bestaat al 12 jaar en je kunt 

haar bezoeken in Kazerne Z. Dat is een 100 jaar oude 

brandweerkazerne. Het gebouw staat in de Vogelbuurt in 

Amsterdam Noord. Je komt de Kazerne binnen in de Z-store, 

de winkel voor Geheim Agenten en Speurneuzen. Het zit 

namelijk zo dat je hier ook Geheim Agent Z kunt worden. 

Kinderen komen bij Noordje om huiswerk te maken en leren 

hier daarnaast alles over kunst en creatief schrijven van 

inspirerende kunstenaars, schrijvers en vrijwilligers.  

Noordje neemt kinderen 1 keer per maand mee naar 

verschillende musea in Amsterdam.  

Kom je ook een keertje langs? 

Inhoud*
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Noordjes Schrijflab
vanaf groep 4

Bij Noordjes Schrijflab in Kazerne Z kun je dagelijks na 

schooltijd terecht om te spelen met taal en kunst. Met hulp 

van enthousiaste begeleiders doe je taaloefeningen, maak je 

huiswerk en ga je creatief aan de slag met het schrijven van 

verhalen, gedichten of het maken van illustraties. Je wordt 

aangemoedigd om zoveel mogelijk vanuit je eigen fantasie te 

schrijven en krijgt meer zelfvertrouwen.

Wanneer:  

maandag t/m donderdag (m.u.v. de schoolvakanties)

Tijdstip:   15:00 – 17:00u 

Voor wie:  kinderen vanaf groep 4

Kosten:   1 strip*
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Praatjes & Plaatjes 

Speciale workshops door gastdocenten tijdens het 

Schrijflab in Kazerne Z.

Twee woensdagmiddagen in de maand leer je - 

met hulp van kunstenaars, dichters, schrijvers, 

illustratoren en enthousiaste vrijwilligers - hoe je 

verhalen of gedichten schrijft en mooie  

tekeningen maakt. Je krijgt leuke opdrachten zodat 

je genoeg inspiratie hebt om iets moois te maken. 

Tijdstip:   15:30 – 17:00 uur

Voor wie:  vanaf groep 4 

Kosten:   1 strip*

Wanneer: 

15 januari 

29 januari 

26 februari 

11 maart 

25 maart 

8 april 

22 april 

27 mei

10 juni 

24 juni 

9 september 

23 september

7 oktober

21 oktober 

4 november

18 november

2 december 

16 december
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Noordje naar het Museum

Twaalf zaterdagen in 2020 bezoeken wij beroemde musea. 

We laten ons inspireren door Mexicaanse kunst bij het 

Cobra Museum, gaan op bezoek in de hero Gallery in Noord, 

bewonderen de kunstenaars in het Rijksmuseum, duiken in de 

wereld van Vincent in het Van Gogh Museum en gaan bij nog 

veel meer musea langs. 

Met de opgedane inspiratie in het museum gaan we aan de 

slag bij Noordje onder begeleiding van beeldend kunstenaars. 

Volgen wat we doen? 

Kijk dan op de museum-blog: noordje.tumblr.com.

Docent:   beeldend kunstenaars Nanna Lahn en Nynke Deinema

Tijdstip:   10:00 – 15:00 uur

Voor wie:  kinderen 6 t/m 13 jaar

Kosten:   5 strippen*

Wanneer: 

25 januari – Eye Filmmuseum 

29 februari – Cobra/Intens Mexico 

21 maart – Huis Marseille/Vivian Sassen 

18 april - Stedelijk Museum/Nam June Paik

 23 mei – Van Gogh/Portretten 

20 juni – Amrath Hotel/Hildo Krop 

12 september – Big Art

24 oktober – HERO Gallery

21 november – Rijksmuseum

19 december – Amsterdam Light Festival 

Zv
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Noordje in 't Wild

Ben je de stad weleens zat? Noordje gaat 4 keer per jaar de 

natuur in. Ga met ons mee en ontdek de natuur in Noord.  

Wij zijn immers het groenste deel van Amsterdam. Je trekt 

met een kunstenaar er op uit om deze bijzondere plekken te 

ontdekken en de natuur van de stad te verkennen.

Wat dacht je van een bijenhotel, de ontspanning van een park of 

de dieren op een daktuin. Daarnaast gaan we regelmatig naar 

het Vliegenbos in Noord om dat tijdens de seizoenen te zien 

veranderen.

Na deze oprechte natuur ervaring ga je bij Noordje in Kazerne Z 

een kunstwerk maken met de materialen die je onderweg hebt 

verzameld.

Docent:   kunstenaar Nienke Sybrandy & natuureducator Thomas van der Veer 

Tijdstip:   13:00 - 17:00 uur

Voor wie:  kinderen van 6 t/m 13 jaar

Kosten:   5 strippen*

Wanneer: 11 januari

16 mei

3 oktober 

12 december

NOORDJE
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Noordjes Kunstacademie

Noordje heeft een echte kunstacademie! Je leert in 15 lessen 

allerlei teken- en printtechnieken en je experimenteert met 

verschillende materialen. Kunstdocent Nanna Lahn inspireert, 

stimuleert en begeleidt je.

De kunstgeschiedenis met zijn meesters brengen je tot grote 

hoogtes. En tijdens de cursus ga je ook op excursie naar musea.

Uiteindelijk werken we toe naar een expositie waarin jouw 

studies en kunstwerken worden tentoongesteld aan het publiek!

De lessen en opdrachten zijn goed te volgen voor beginners 

en bevatten tegelijkertijd genoeg uitdaging voor gevorderde 

kinderen. Er start een kunstacademie in het voor- en najaar.

Wanneer:

Start   27 februari t/m 19 juni 2020    &     1 oktober 2020 t/m 29 januari 2021

12-16 jaar:  donderdag 17:30 – 19:00 uur

6-9 jaar:  vrijdag 15:15 – 16:15 uur

10-12 jaar:  vrijdag 16:30 – 18:00 uur

Kosten:  € 112,50 (Stadspas? Vraag naar de mogelijkheden)



15

Noordje op school 
Noordje organiseert onderschoolse kunst- en taalprojecten voor primair én 
voortgezet onderwijs. Zo hebben we het Schrijflab op School, waarbij gedurende 
een aantal weken een schrijver en/of beeldend kunstenaar langskomt in de klas 
om de kinderen en/of jongeren te begeleiden een eigen boek te schrijven en 
illustreren.
Daarnaast bieden we ook een Boekenclub aan; bekende schrijvers worden  
uitgenodigd om bij u op school het leesplezier weer aan te wakkeren.

Op verzoek maken we een passend project voor uw school of organisatie.
We organiseren korte en langlopende projecten, op maat.  

Heeft u interesse? Mail naar nynkedeinema@noordje.nl voor meer informatie.

Eerste hulp bij het maken van:

Lampionnen: 7 november 15:00 – 17:00 uur

Surprises: 21 november 14:00u – 17:00 uur

En nog veel meer….
Naast de activiteiten in dit boekje doen we bij Noordje natuurlijk nog veel meer 
leuks! Bijvoorbeeld op festivals, evenementen, etc. Houd daarom ook Facebook 
en de website www.noordje.nl in de gaten! 

Doneer je tijd bij Noordje!  
Veel nieuwe begeleiders hebben zich dit jaar aangemeld bij Noordje. Een mooi 
team van betrokken mensen die kinderen helpen bij verhalen schrijven, muse-
umbezoeken, creatieve workshops begeleiden en meer. Dit doen ze eens per 
maand of iedere week. Daarin zijn wij heel flexibel.  
Wil jij ook vrijwilliger worden bij Noordje? Mail dan naar ramona@noordje.nl. 

Vriend van Noordje    
Noordje is inmiddels stevig verankerd in Amsterdam Noord als het gaat om kun-
steducatie in Amsterdam Noord. De bedoeling is dat we dat blijven doen zelfs 
kunnen groeien. Als non-profit organisatie kunnen we financiele bijdragen heel 
goed gebruiken. Wil je als bedrijf bijdragen? Neem dan contact op met  
cor@noordje.nl.

Meer Noordje



* Wijzigingen onder voorbehoud. 
Houd de website in de gaten voor de 

actuele agenda. 

** Kosten: 
De meeste activiteiten van Noordje 

betaal je met Noordjes strippenkaart 

(tenzij anders vermeld). 

Je koopt 10 strippen voor €2,50.  

Met een Stadspas is het gratis.

Opgeven: 
Wil je meedoen? Voor alle 

activiteiten geldt: stuur een mail 

naar meedoen@noordje.nl of 

bel 020 6328236.

Noordje wordt mede mogelijk gemaakt door:

Noordje.nl

ontw
erp &

 illustraties: jellefpost.nl


