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UITNODIGING

KUNsTfOrT VIjfhUIzeN OpeN DeUreN DaG! 

Als onderdeel van de Stellingmaand organiseert het Kunstfort bij Vijfhuizen op 
31 augustus van 10.00 - 18.00 uur een Open Deuren Dag! 
Alle ateliers zijn die dag geopend en op en om het Kunstfort bruist het van de activiteiten voor 
jong en oud!  

U bent van harte uitgenodigd!

Wie kent het niet, het fort aan de Geniedijk? Jarenlang lag het fort er verlaten en verwaarloosd bij. 
Tot de Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen zich beijverde voor een nieuwe bestemming en het fort 
daarmee nieuw leven in blies. Sinds de opening in 2005 namen velen al een kijkje bij het heropende 
fort, het restaurant en de tentoonstellingsruimten. Maar het Kunstfort biedt méér, het fort huisvest 
inmiddels de ateliers van een tiental mensen met uiteenlopende creatieve beroepen van beeldhouwer 
tot bikiniontwerpster van taalcoach tot scheepsontwerper. De meesten van deze atelierbewoners zijn 
normaal gesproken alleen doordeweeks aanwezig. In het weekend treft de bezoeker daarom meestal 
naast de open deuren van restaurant en tentoonstelling, ook een hele rij gesloten deuren. Op 31 
augustus wil het Kunstfort zichzelf graag ‘in volle glorie’ presenteren aan geïnteresseerden. Een échte 
Open Deuren Dag waarbij alle ‘bewoners’ van het Kunstfort aanwezig zijn en hun deuren wagenwijd 
openzetten!  
Bezoekers hoeven zich tijdens de Open Deuren Dag zeker niet te vervelen want het Kunstfort en zijn 
bewoners bieden deze dag een bijzonder programma aan.                                      

prOGramma  

Doorlopend Programma Open Deuren Dag:

Zondag 31 augustus 10:00-18:00 uur
Kunstfort bij Vijfhuizen  

Fortwachters en winkeldochters                                                                                      
Op het Kunstfort zullen rondleidingen worden gegeven door een aantal fortwachters die geïnteres-
seerde bezoekers uitgebreid kunnen informeren over het fort en haar geschiedenis. Het fortrestaurant 
organiseert speciale kookworkshops waar men onder de deskundige leiding van Eelke ten Broeke, 
chefkok van het restaurant, zelf aan de slag mag. Schoenontwerpster Renate Volleberg tovert voor 
deze dag haar atelier om tot een magazijn vol ‘winkeldochters’. Tassen, portemonnees, schoenen en 
sieraden, allemaal unieke exemplaren van verschillende ontwerpers die ‘over’ zijn en voor een speciale 
prijs de open deur uit gaan. In het atelier van bikiniontwerpster Simone in ‘t Veld  kan men naast des-
kundig advies ook terecht voor speciale badkleding, sieraden en badtassen. Atelier ScheepsbouwKunst 
laat de bezoeker in virtuele 3D kennis maken met de revolutionaire ‘Kenau’: het duurzame scheeps-
ontwerp van de toekomst, terwijl grafisch ontwerper Klaas van der Veen samen met zijn gasten Vijf-
huizen op de kaart zet. Er worden workshops gegeven met glas en taal en jong en oud kan meedoen 
aan activiteiten georganiseerd door de verschillende beeldend kunstenaars op het Kunstfort. 
Dit geheel wordt muzikaal omlijst door het trio Real Time, Jazz met veel improvisatie, bestaand uit 
gitaar, contrabas en saxofoon. 

Activiteiten voor Kinderen                                                                                                              
Ook voor kinderen is er op de Open Deuren Dag genoeg te doen. Naast de activiteiten in de verschil-
lende ateliers, organiseert beeldend kunstenaar Geertje Tjalma  een speciaal programma op het fort-
terrein en bouwt samen met hen aan een live kunstwerk geïnspireerd op de lopende tentoonstelling 
van de Britse kunstenaar Andy Holden. 
Het spannende hoorspel “Vlucht” geschreven door Gouden Griffel winnares Mireille Geus, atelierbe-
woonster van het Kunstfort, zal diep in het stille hart van het fort te horen zijn.            

Muzikale afsluiting zomertentoonstelling Andy Holden
Zondag 31 augustus vindt ook de afsluiting plaats van de solotentoonstelling ‘The World is round and 
Mr. Wrigley makes chewing gum’ van Andy Holden. 
Deze bijzondere engelse kunstenaar exposeerde gedurende de zomermaanden in de tentoonstellings-
ruimten van het Kunstfort. Naast de ‘Boulder’ die vanaf het fortterrein te zien is bouwde Andy Holden 
verschillende objecten in de binnenruimten van het fort en de genieloods. Zijn beelden zijn ontstaan 
vanuit jeugdherinneringen en hebben iets nostalgisch over zich. De tentoonstelling word afgesloten 
met een muziekoptreden van Andy Holden en zijn band: The Grubby Mitts dat om omstreeks 16:00 
uur in de Genieloods zal plaatsvinden.  

Tentoonstellingen                                                                                   
Het Kunstfort biedt steeds een aantal permanente en wisselende tentoonstellingen. De volgende ten-
toonstellingen zijn gedurende deze dag gratis te bezoeken:  
The World is Round and Mr. Wrigley makes chewing gum, solo tentoonstelling van Andy Holden 
Tekeningen van Monica Aerden in Restaurant ‘t Fort  
Sluipweg van Hans van Houwelingen
Buitenbeelden, op het buitenterrein van het fort zijn verschillende kunstwerken die inspelen op de 
bijzondere locatie en geschiedenis van het fort. Historische tentoonstelling, dit is een permanente 
tentoonstelling over de geschiedenis van het fort en de stelling van Amsterdam in woord, beeld en 
voorwerpen.

Kunstfort Vijfhuizen Open Deuren Dag wordt mede mogelijk gemaakt door: 
Cultureel erfgoed Noord-Holland, Stelling van Amsterdam. STAP Opleidingsinstituut, Arnhem Tel: 026-3771151


