
Architectuur en Beeldende Kunst
Wandelingen

De Stadionbuurt is deel van het
beroemde Plan Zuid (1917) van de
architect H.P. Berlage. De eerste hui-
zenblokken werden gebouwd in 1919
in de stijl van de Amsterdamse
School door een team van architec-
ten. Recentere architectuur is te zien
in het Olympisch Kwartier en de
nieuwe gebouwen op het nieuwe
Stadionplein.

Donderdag 29 juli, avond 19.30 –
20.30/20.45 uur  
Rondleiding Kunst en Architectuur
van Tuyll buurt en Stadionplein
Verzamelen bij het zwarte kunstwerk
11, Rue Simon Crubellier 
Nederlandstalig

Zaterdag 14 augustus, middag 13.00
– 14.00/14.15 uur 
Rondleiding Kunst en Architectuur
Marathonbuurt
Verzamelen bij de vijver van het
Indisch Monument, Olympiaplein
Nederlandstalig

Zondag 26 september, middag 13.00
– 14.00/14.15 uur 

Rondleiding Kunst en Architectuur
Olympisch Stadion en Olympisch
Kwartier
Verzamelen bij de Stachkiosk op het
Stadionplein
Engelstalig

Aanmelding
Via het mailadres 
rondleidingenstadionbuurt@
gmail.com, of M 06-42105971

Kosten:
Stadspas (elke stadspas) € 1,50
Buurtgenoten zonder pas € 5,00
Overigen € 10,00
Contant, gepast, te voldoen voor aan-
vang rondleidingen.

Bij lichte regen gaan de rondleidin-
gen door. Bij zware regenval en
extreme hitte gaan de rondleidingen
niet door.

ARTZUID
In het kader van Sculptuur Biënnale
ArtZuid zijn de lanen van
Amsterdam-Zuid de komende maan-
den versierd met diverse kunst -
werken van kunstenaars uit binnen-
en buitenland. De beeldenselectie is
van museale kwaliteit van internatio-

nale topkunstenaars en veelbelovend
jong Nederlands talent. Ook in de
Stadionbuurt zijn een aantal opval-
lende werken geplaatst, waaronder
de Drentse Bartje en de hangende
atleten van Jerzy Kędziora.
BIZ The Olympic Amsterdam is dit
jaar trotse partner van ArtZuid.
Samen met ondernemers spannen
we ons in om de Stadionbuurt nog
mooier en aantrekkelijker te maken.
Dit doen we onder andere door te
investeren in mooie initiatieven als
ArtZuid. 

De kunstwerken van ArtZuid zijn
nog tot en met 19 september te
bewonderen. Ga dus vooral snel even
een kijkje nemen en schuif na de
beeldenroute aan bij één van de
gezellige terrassen in de buurt!

  Rondleidingen en ArtZuid

De Stadionbuurt is bekend van het monumentale Olympisch
Stadion, maar er is veel meer interessante architectuur, kunst en
geschiedenis om kennis van te nemen. Elke maand wordt er een
rondleiding georganiseerd, steeds van een ander startpunt in de
buurt.
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Burendag 25 september

Zet deze datum in je agenda! 
    We gaan weer burendag vieren dit jaar!

Verspreid in de buurt zullen verschillende activiteiten
zijn. In de buurt van het Olympisch Stadion! Op het ter-
ras van het Proeflokaal! Op het Hygiëaplein! Voor jong
en oud is er iets te doen! 
    We zorgen voor muziek en dans en we ontmoeten
elkaar op gepaste afstand. 

De activiteiten vinden verspreid over de buurt plaats. 

Nanja van Rijsse komt een skateworkshop geven aan
jongeren. Kom met je skatebord meedoen!
    We gaan ervoor zorgen dat er goede muziek is te
horen. 
    We klinken op het leven! 
    We strijken neer op het terras van het Proeflokaal voor
een drankje en een praatje.

We zijn heel blij dat de OBA haar deuren niet sluit. 
    We zien ernaar uit dat het mogelijk wordt om weer
met de voorleesclub bij elkaar te komen iedere week. 
Sannie kan dan weer met haar scootmobiel naar binnen
rijden daar bij haar om de hoek. 
    We nemen bloemen mee en hangen de vlag uit zodra
het weer kan! OBA blijft in het Olympisch Kwartier –
hoera!   

Open kerk met muziek 

Verschillende muzikanten die betrokken zijn bij het
Odensehuis komen een half uur muziek maken tussen
11 en 12 uur in de Willem de Zwijgerkerk.

Het gaat om de woensdagen 14 juli, 28 juli, 11 en 25
augustus. Het is elke keer een verrassing wat u zult
horen: klassiek, modern, Nederlands, Engels en/of
muziek uit verschillende werelddelen.

Het is gratis, van harte welkom! Willem de Zwijgerkerk,
Olympiaweg 14.

Zomer Activiteiten 2021 – Midzomermokum

Voor jongeren uit Amster -
dam van 10 tot 23 jaar.
    Het jongerenwerk in
Oud-Zuid heeft een zomer-
boekje samengesteld dat
een overzicht biedt van alle
mogelijkheden. Het boekje
kan worden opgehaald bij
het jongerenwerk in de
Argo, Argonautenstraat 13
en bij het jongerenwerk in
de Bockesprong –
Theophile de Bockstraat
100.

Ook is het programma te vinden op het internet
www.midzomermokum.nl

De veiligheid van onze deelnemers en medewerkers staat
voorop! Je kunt alleen meedoen als je je van tevoren hebt
aangemeld en bij iedere locatie van een activiteit gelden
andere regels!  

Er is een grote diversiteit aan activiteiten; Karten, varen,
zwemmen, mode, film maken, acteren, dansen, oplei-
ding tot dj, liedjes schrijven en zingen, meeting points
en chillen, sport en spel, picknicken met een gespreks-
onderwerp, W(RAP)s maken- hoe draag je je hoofddoek?,
poldersport met klimmen en klauteren(in kleding, die
vies mag worden), Tiktokdansjes en Afrodance,
Tienerpaintball, klimmen in het bos, banenmarkt/stage-
plekmarkt-City Youth, varen door Amsterdam, een dagje
strand, 

De eindpresentaties vinden plaats op woensdag 11 augus-
tus in de Bockesprong 18.00u. – 20.00u.

Buurtborrel

We zijn heel blij dat de buurtborrel weer is hervat.
Elke laatste woensdag van de maand is het raak!

Een pracht van een traditie,
die we nog heel lang gaan volhouden

Het Amsterdamse Proeflokaal,
aan het Stadionplein 300

Zet alvast in de agenda:

Woensdag 28 juli 17-19 uur
Woensdag 25 augustus 17-19 uur

Word lid! 
www.stadsdorp-olympia.nl/lid-worden.


