
Openingsprogrammering

Do the Bijlmershake. Film van kunstenaars 
Olivia Glebbeek & Evelien Krijl.

De Politiekapel van Suriname. Tentoonstelling van 
beeldend kunstenaar en fotografe Sara Blokland.

Educatie in actie: The OSBshake. Educatieproject 
Open Schoolgemeenschap Bijlmer met 
Olivia Glebbeek & Evelien Krijl.

Goesting. Presentatie van bijzondere werken 
en nieuwe aanwinsten van de kunstuitleen.

Beelden in de Binnentuin: Barbara Kluiver/Warhoofd, 
Else Ringnalda/Helios en Jikke van Loon/Dominique-
Liberia.

Ceremonieel programma

16.00 uur  Ontvangst

16.15 uur  Toespraken:
  Portefeuillehouder Cultuur,    
  Amsterdam
  Portefeuillehouder Cultuur, 
  Stadsdeel Zuidoost
  Directeur, 
  Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

16.35 uur Première Do the Bijlmershake

16.55 uur Performance Anno_MC

17.00 uur Openingshandeling met Groot Bazuin

Contactgegevens

Centrum Beeldende Kunst Zuidoost
Anton de Komplein 120
1102 DR Amsterdam Zuidoost
t 020-25 25 401
f 020-25 25 409
e info@cbkzuidoost.nl
i  www.cbkzuidoost.nl

CBK Zuidoost is onderdeel van 
Stadsdeel Zuidoost, Amsterdam

Openingstijden

Dinsdag, woensdag en vrijdag 
van 11.00 uur tot 17.00 uur
Donderdag van 11.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

feestopenings t
t

De Politiekapel van Suriname
documentaire van Afra Jonker 

Première op 3 april in het Bijlmer Parktheater: 
Programma ‘Eerbetoon Politiekapel van Suriname’, met 
film, fotografie en muziek. Meer info: www.zocultuur.nl

Vertoning in CBK Zuidoost t/m 22 mei: 
elke donderdag om 18.30 uur, 
elke zaterdag om 15.30 uur 
donderdag 20 mei, Kunstcafé 
met toelichting van Afra Jonker en Sara Blokland

De Politiekapel van Suriname
Sara Blokland

1 april t/m 22 mei: Een tentoonstelling waarin beeldend 
kunstenaar en fotografe Sara Blokland oud en nieuw 
fotografisch materiaal gebruikt om de geschiedenis van 
de Politiekapel van Suriname te (re-)construeren. Haar 
systematische en archiverende manier van werken heeft 
geresulteerd in een bijzonder fotoboek, grafisch vormge-
geven door Willem van Zoetendaal. Dit boek wordt 
tijdens de opening gepresenteerd. De tentoonstelling 
volgt deels de aanpak van het boek, maar toont tevens 
een nieuwe selectie uit het verzamelde materiaal.

De Politiekapel van Suriname is een initiatief van film-
maker Afra Jonker. In opdracht van haar stichting Boa 
Producties reisde Sara Blokland naar Suriname om de 
muzikanten van de politiekapel fotografisch in beeld te 
brengen.Fo
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Educatie in Actie
The OSBshake

Première op 1 april, te zien t/m 22 mei.
In navolging van het videoproject Do the Bijlmer-
shake, hebben derde klas leerlingen van Open 
Schoolgemeenschap Bijlmer een eigen begroe-
ting, The OSBshake, bedacht. In een videowork-
shop met de bedenkers van Do the Bijlmershake, 
kunstenaars Olivia Glebbeek en Evelien Krijl, 
leerden zij het abc van het filmen. 
In een swingende film trekt The OSBshake door 
de hele school. 
Tijdens de opening zullen de makers van The 
OSBshake aanwezig zijn om toelichting op hun 
film te geven.

Goesting
bijzondere werken en nieuwe aanwinsten

Op de grote presentatiewand van de kunstuitleen worden nieuwe en oude werken getoond. Samen geven ze een 
indruk van de rijkdom die de collectie kenmerkt. 

De kunstcollectie van CBK Zuidoost bestaat uit hedendaagse werken. Schilderijen, foto’s, tekeningen, grafiek, beelden 
en andere objecten bieden een grote diversiteit aan technieken. De inspiratie van de kunstenaars komt van verre 
oorden of van dichtbij en is gestoeld op verschillende artistieke tradities. 

Iedereen kan kunst lenen bij CBK Zuidoost. De collectie is interessant voor de zowel de beginnende kunstkijker als 
voor de kunstkenner. ‘Goesting’ geeft zin in kunst. Welke muur in uw huis is klaar voor een kunstwerk? Kom kijken en 
neem meteen wat moois mee.

Zonder titel, olie op doek, Kunstenaar: dNtara Foto: Auke VanderHoek

Do the Bijlmershake
een film voor en door Bijlmer bewoners

Première op 1 april, tevens te zien tijdens het urban 
arts & culture festival Metro54 in het Arenagebied 
op 16 en 17 juli en op Kwakoe, Amsterdam Zuidoost.
In Holendrecht geeft Anno_MC de aanzet tot de 
Bijlmershake. Hij doet dit met een street style groet 
aan oma Kwint. Hiermee is een kettingreactie in gang 
gezet waarbij de begroeting zich van bewoner tot  
bewoner, dwars door Zuidoost heen voortbeweegt. 
Gaandeweg vervormt de begroeting en resulteert hij 
in een originele en eigenzinnige groet: de Bijlmershake 
die wordt gevormd door de vele verschillende handen 
die hem ontvangen, eigen maken en doorgeven.

Do the Bijlmershake is een project van kunstenaars 
Olivia Glebbeek & Evelien Krijl in opdracht van CBK 
Zuidoost. Anno_MC schreef de bijbehorende lyrics.Fo
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Beeldentuin

CBK Zuidoost deelt haar tuin met de andere 
gebruikers van het complex Anton de Komplein 
- bewoners van de zorginstellingen Cordaan en 
Amsta - en met de ambtenaren van het stadsdeel. 
In deze semi-publieke tuin staan drie plateaus 
waarop CBK Zuidoost het hele jaar door beelden 
toont van verschillende kunstenaars en in wis-
selende samenstelling. De beeldentuin werd op 
5 maart officieel in gebruik genomen.
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