
Openingstijden Tijdelijk Museum:
Woensdag t/m zondag van 12.00 
tot 18.00 (op aanvraag ‘s morgens)
Van 28 juni 2017 tot 1 januari 2018

Nathalie Faber (curator) en Claartje 
Kortbeek (producer), 60 layers of 
cake foundation: 
info@tijdelijkmuseum.org

Adres Tijdelijk Museum:
Voormalige Bijlmerbajes, Lola Lik,
H.J.E. Wenckebachweg 48, 
1096 AN Amsterdam
www.tijdelijkmuseum.org

Het is nu of nooit! 
Nog even en de Bijlmerbajes is 
echt verleden tijd. Onlangs is het 
terrein voor ruim 84 miljoen euro 
verkocht. Wil je met een groep 
kinderen, scholieren of studen-
ten nog langs komen, dan biedt 
het Tijdelijk Museum een mooie 
kans! Tot 1 januari 2018.

Primair onderwijs: 50 euro per 15 
leerlingen (100 euro hele klas) en 
een donatie. Op dit moment is er 
behoefte aan winterjassen (schoon, 
mooi en heel), pannen en kinder-
zwemkleding (plus zwemtas)  voor 
de weggeefwinkel in Lola Lik.
Duur: 75 minuten

Voortgezet onderwijs: 50 euro, per 
15 leerlingen/studenten (100 euro, 
30 max) en een donatie.
Duur: 1 uur

De kunsttentoonstelling onderzoekt 
de verbinding met de nieuwe 
bewoners in het –eveneens 
tijdelijke– asielzoekerscentrum. 
Het programma bestaat uit twee 
delen: Een actieve rondleiding en 
een workshop. De rondleiding wordt 
gegeven door jonge Amsterdammers 
en nieuwkomers. Zij vertellen over de 
geschiedenis van de gevangenis, 
het AZC nu, en de kunstwerken die 
speciaal voor deze plek zijn gemaakt 
van o.a. Jan Hoek, Leonard van 
Munster en Mounira Al Solh. 
Tijdens de workshop wordt een 
geheimtaal ontworpen. Het Tijdelijk 
Museum heeft al een eigen Tijdelijk 
Alfabet. De groep kan aan de slag 
met Latijnse, Arabische en Afrikaanse 
tekens. Taal vormt vaak het 
moeilijkste probleem bij integratie. 
Vanuit dit probleem gaan de kinderen 
op zoek naar een oplossing: een 
eigen alfabet bedenken.

Rondleiding (zie uitleg hierboven) 
inclusief theeceremonie.

De groep wordt gesplitst. 

Rondleiding: de geschiedenis van 
de Bijlmerbajes, en de functie 
nu (vluchtelingenopvang) leren 
kennen. Bewust leren kijken naar 
hedendaagse kunst, een kunstwerk 
onderzoeken door vragen te 
beantwoorden met elkaar als groep. 

Workshop: bewust worden van wat 
taal betekent voor jou en een ander. 
En wat het betekent als je een taal 
niet kent. Nieuwe tekens van een 
andere taal leren kennen. Leren 
ontwerpen, vormgeven van eigen 
letter / alfabet en samenwerken.
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Primair onderwijs: groep 
5, 6, 7, 8


