Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door:

Makers aan het IJ:
Sigrid en Monique

de Coaches van het Stagecarrousel project:
Ruby en Ecenaz

de stagecoÖrdinatoren van de academie van de stad:
Besta en Sietse

de deelnemers van het stagecarrousel project:
Sana, Alaa, Jean, Rebecca, Medina, Jennifer,
Juweira en Pamela
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introductie
Dit boekje is in samenwerking met de werkgroep Makers aan het
IJ en het StageCarrousel project van Academie van de Stad tot
stand gekomen. De werkgroep Makers aan het IJ
vertegenwoordigt momenteel circa 100 creatief-ambachtelijke
bedrijven in Hamerkwartier. De leden van Makers aan het IJ zijn
professionals, die heel verschillend van elkaar zijn. Zij richten
zich op ambachtelijke en duurzame kwaliteit. Zo leveren zij
ontzettend mooie werken op.
Het StageCarrousel project is opgericht voor jongeren tussen de
17 en 33 jaar, jongeren die zich willen oriënteren op het gebied
van werk en studie, en daarnaast willen werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling. De deelnemers van dit project gaan in
kaart brengen wat er gemaakt en gedaan wordt door de creatiefambachtelijke ondernemers in Hamerkwartier. Ze zullen een kort
bezoek brengen aan ateliers, foto’s maken en een interview
afnemen over producten en diensten en over het belang van
werken in Hamerkwartier.
Het doel van dit boekje is om de jongeren een beeld te geven
over wat er allemaal mogelijk is op het gebied van de creatieve
sector. Hun beeld wordt door middel van deze werkbezoeken
wellicht vergroot! Daarnaast wordt met het materiaal de
zichtbaarheid van Makers aan het IJ vergroot. Er gebeuren
prachtige dingen in Hamerkwartier, maar dat is voor
buitenstaanders soms nauwelijks te zien. We willen aan
projectteam, gemeente, projectontwikkelaars en andere partijen
duidelijk maken hoe divers en professioneel de creatiefambachtelijke cultuur van Hamerkwartier is.
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Dag 1
De eerste dag dat de deelnemers een bezoek gaan
brengen aan de Makers aan het IJ! Coaches Ruby en
Ecenaz gaan mee om de deelnemers te begeleiden en
hebben er beiden erg veel zin in. Voor hen is het immers
ook vrij nieuw.
Vandaag staan er verschillende bedrijven op de planning.
De deelnemers gaan een timmerwerkplaats, kunst, een
kostuumontwerper, sieraden, een fotograaf, een
staalwerkplaats, keramiek en schilderijen van een grafisch
ontwerper bekijken.
Benieuwd naar hoe de eerste dag eruit zag? Kijk snel
verder!
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Lea Israels
Timmerwerkplaats
Lea Israels heeft een eigen zaak waar ze
zelf meubels maakt en timmerwerk
uitvoert. Lea maakt veel verschillende
dingen. Van boekenkasten tot kozijnen.
Alles is op maat gemaakt. Ze werkt zowel
in opdracht van bedrijven als voor
particulieren. Hierbij overlegt ze goed wat
de wensen zijn van de opdrachtgever,
bijvoorbeeld welk houtsoort zij willen. Lea
werkt al 25 jaar in dit vak waar ze een
van de weinige vrouwen is.
Foto van de website

Annechien Verhey
Kunstenaar

Foto van de website

Annechien Verhey is kunstenaar. Ze
maakt kunst waarin ze gebruikt maakt van
verschillende materialen, technieken en
kleuren. Hierdoor wordt haar werk
energiek en levendig en wordt het een
meerduidig kunstwerk. Daarnaast maakt
Annechien
ook
tekeningen.
Haar
tekeningen zijn vaak geïnspireerd door
belangrijke vrouwen uit de geschiedenis
die volgens haar meer aandacht
verdienen. De werken van Annechien
Verhey zijn regelmatig te zien in exposities
en tentoonstellingen.
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Martina Fehmer
Kostuumontwerp
Martina Fehmer is een kostuumontwerper.
Ze heeft een oog voor detail en gelooft dat
elk kostuum een eigen verhaal vertelt.
Martina maakt kostuums voor films, korte
films, reclames en series. Zo heeft ze
samengewerkt met onder andere Verliefd
op Ibiza (film), JBL (reclame) en Nike
(reclame). Grote kans dat je haar werk wel
eens hebt gezien!
Foto van de website

Yolanda Döpp
Sieraden
Foto genomen door: een deelnemer

Yolanda is een echte Amsterdammer die sieraden ontwerpt en maakt. Ze
werkt het liefst met zilver of goud. Haar ringen en armbanden vallen op
door de sierlijke golfbewegingen en de subtiele afwerking. Yolanda geeft
zelf aan technisch ingesteld te zijn en altijd een geheel van haar sieraden te
maken, zodat echt alles bij elkaar past. Haar sieraden worden verkocht in
een winkel.
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Rogier maakt allerlei kunstfoto's, zwart wit foto's,
portretten in opdracht en daarnaast vrij werk. De
foto's komen wel eens in het Parool te staan of in
een magazine. Rogier exposeert zijn werk en
geeft ook workshops in fotografie.

Foto genomen door: een deelnemer

Jaap de Vries
Staalwerkplaats
Jaap heeft een veelzijdig staalbedrijf in Amsterdam dat maatwerk levert van
producten in staal. Hij is altijd geïnteresseerd als het onmogelijke mogelijk moet
worden. Jaap heeft heel veel vakgerichte bedrijfsopleidingen gedaan. Rogier, de
fotograaf, maakt weer foto's van zijn werk. Jaap komt aan opdrachten via
contacten en via zijn klantenkring. Hij werkt in de architectuur, horeca en voor
diverse bedrijven. Hij heeft overal in de stad wel wat gemaakt. Wat zou anders
moeten in Hamerkwartier: Jaap zou graag parkeergelegenheden willen. En een
parkeervergunning.

Foto's genomen door: een deelnemer
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Inge van Bogerijen
Keramiek van Kampen
Inge van Bogerijen heeft samen met Andrea Boerman het
keramiek atelier Keramiek van Campen. Keramiek is
gebakken klei waardoor het een hard steenachtig
materiaal wordt. Inge maakt vooral vazen en schalen. De
ronde en asymmetrische vormen geven een unieke
uitstraling aan haar werk. Deze vormen hebben iets weg
van patronen die je terugvindt in de natuur. Soms voegt
Inge nog een materiaal toe aan de keramieken werken
zoals metaal of hout.

Foto's genomen door: een deelnemer

FBVG

Schilder, Grafisch ontwerp
FBVG staat voor Fiona Broese van Groenou. Fiona is
een beeldend kunstenares en heeft aan de Rietveld
Academie gestudeerd, richting grafisch ontwerpen. Het
grootste project van Fiona heet ‘Faces of Rape’ en ze is
hier al sinds 2009 mee bezig. Dit zijn 37 portretten die
een eerbetoon vormen aan verkrachte en misbruikte
vrouwen. Haar eerste schilderij in dit project was naar
aanleiding van een foto en berichtje in de krant. Dit stuk
ging over een Pakistaanse vrouw die slachtoffer was
geworden van een groepsverkrachting in haar dorpje.
Naast dit grote project is Fiona ook begonnen met twee
nieuwe projecten, namelijk: 'FeMale Image' en 'Faces of
Dates'. Prachtige schilderijen met mooie boodschappen.
Foto genomen door: een deelnemer
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Dag 2
Dag 2 van het bezoek aan de Makers aan het IJ!
Na een succesvolle eerste dag kijken we uit naar een
mooi vervolg.
Ook vandaag staan er verschillende bedrijven op de
planning. Het eerste bezoek is aan de VerbroederIJ.
Daarna gaan de deelnemers Sigrid van Essel bezoeken,
één van de Makers die ons enorm heeft geholpen bij het
organiseren van het hele Creative project! Sigrid is een
kunstenares. Ook bezoeken we bedrijven die zich
bezighouden met muziekkunst en fotografie.
Hieronder meer over dag 2!
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Wendy Rats
De Verbroederij
Foto genomen door: een deelnemer

Op een regenachtige middag kwamen we aan bij De VerbroederIJ, een combinatie
van een restaurant en een boerderij/volkstuin. De VerbroederIJ zet zich daarnaast in
voor de buurt en de maatschappij in het algemeen. Helaas blijft De VerbroederIJ
niet heel lang meer, omdat het een tijdelijk initiatief is.

Sigrid van Essel
Schilder
Vervolgens zijn we naar het atelier van Sigrid gegaan,
ook een van de initiatiefnemers van Makers aan het IJ. Zij
liet ons een werk zien dat ze had gemaakt genaamd:
Panorama Noordzicht. Hiermee is Sigrid ook in Het
Parool gekomen. Daarnaast maakt Sigrid veel
landschapsschilderingen, waarbij vaak het vlakke
Nederlandse landschap wordt weergegeven. Sigrid zelf
komt oorspronkelijk uit het bergachtige Zwitserland,
waardoor het platte landschap van Nederland haar
interesseert.

Foto's genomen door: een deelnemer
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Renata MandiĆ

Foto genomen door: een deelnemer

muziekkunstenaar
Nadat we een kijkje hadden genomen bij
Sigrid gingen we door naar het atelier van
Renata. Renata is beeldend kunstenaar,
geluidskunstenaar en muziekcomponist.
Ze schildert, tekent, maakt video's,
geluidsinstallaties en modebeelden.
Zij maakt veel experimenteel werk voor
bijvoorbeeld tentoonstellingen, maar ook
maakt ze muziek in haar eigen studio en
geeft ze soms les.
Renata gebruikt geluid om de relatie
tussen mensen en hun omgeving te
onderzoeken.

Foto: van de kunstenaar

Jitske Schols
Fotograaf/schilder
Tot slot hebben we een kijkje genomen bij Jitske,
een fotograaf die ook schildert als hobby. Als
fotograaf is ze vooral actief als portretfotograaf, voor
bijvoorbeeld artikelen in de krant. Ze heeft veel
bekende Nederlanders gefotografeerd, waaronder
Typhoon en Baudet. We hebben het gehad over hoe
ze het vindt om met mensen samen te werken en dat
ze op zoek is naar een klik met een persoon,
waardoor de foto er nog beter uitkomt.
Foto genomen door: een deelnemer
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Dag 3
Na 2 leuke dagen is alweer dag 3 aangebroken! Vandaag
is alweer de een-na-laatste dag van het bezoek aan de
Makers aan het IJ. De deelnemers doen ontzettend goed
mee en wij vinden het heel mooi om te zien dat ze er wat
van opsteken.
Ook vandaag staan er verschillende bedrijven op de
planning! De deelnemers gaan op bezoek bij
verschillende fotografiebedrijven, Stereodesign, kunst,
kimono's en poëzie, kunst in educatie, de zorg en textiel.
Heel veel kunst dus!
Kijk snel verder voor dag 3!
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Sandra Hartgerink
BlinkFotografie
Vandaag zijn wij de dag begonnen bij
BLINKfotografie, gespecialiseerd in de
portret- en reportagefotografie. Sandra en
Renate runnen BLINKfotografie met zijn
tweeën. Sandra heeft ons verteld over
haar passie in de fotografie. Hierbij is het
voor haar heel belangrijk om een
authentieke (portret)foto te maken die
past bij degene die geportretteerd wordt.
Ze geven ook cursussen in hun studio of
in de stoere omgeving van Noord.
Foto genomen door: een deelnemer

René Martens
Stereodesign
Vervolgens zijn wij naar StereoDesign gegaan.
Zij maken ontwerpen voor allerlei verschillende
technische apparaten. Het meest aanprekende
voorwerp was de Mimi Moto, dit is een klein
kookstelletje dat heel efficiënt grondstoffen
omzet in vuur/warmte. Deze apparaten worden
veel gebruikt in ontwikkelingslanden in Afrika
bijvoorbeeld. Het unieke is de veelzijdigheid van
Foto genomen door: een deelnemer dit apparaat, want je kunt ermee koken, maar je
kunt het ook gebruiken als heater. Hierbij is het
erg energiezuinig, zo kan je met weinig
brandstof erg lang gebruik maken van de
warmte.
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Stijntje Schreurs
Fotografie
Stijntje is een erg diverse kunstenaar die
nog niet heel lang actief is in dit
vakgebied, maar wel hele creatieve en
interessante kunst maakt. Het meest in
het oog springende kunstwerk was een
video-loop van een tulp die zich langzaam
strekt en vervolgens weer slap buigt. Dit
heeft ze gedaan door de tulp in te vriezen
en te laten ontdooien.

Foto genomen door: een deelnemer

Nina Targan Mouravi
kunst-kimono's-poëzie
Het laatste bezoek hebben wij gebracht aan
Nina, oorspronkelijk afkomstig uit Georgië
waardoor ze ook veel Russische teksten en
poëzie heeft vertaald. Nina is gespecialiseerd in
portret en is genomineerd voor de Nederlandse
portretprijs. Daarnaast heeft ze veel beeldende
kunst gemaakt van mensen uit verschillende
culturen. Een cultuur die veel terugkomt in haar
werk is de Aziatische cultuur, zoals de prachtige
kimono's die ze gemaakt heeft.
Foto genomen door: een deelnemer
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Silvia Russel
Kunst in de zorg
Silvia Russel combineert kunst met
onderzoek. Ze maakt kunst voor in de
zorg, zoals ziekenhuizen. Voor haar
werk gaat Silvia op zoek naar
verhalen van anderen over hoe zij
betekenis geven aan gebeurtenissen
in hun leven. Deze verhalen verwerkt
zij in haar tekeningen tot een nieuw
beeld. Daarbij onderzoekt Silvia hoe
het kijken naar kunst mensen met
een ziekte kan helpen.

Foto van de website

Mieke Werners
Textielkunstenaar

Foto van de website

Mieke Werners maakt kunstwerken van
textiel. Textiel is volgens Mieke heel
bijzonder omdat het zo dicht bij de mens
staat en al duizenden jaren om onze
huid heen zit. De laatste jaren werkt ze
vooral veel met vilt. De werken van
Mieke lijken vaak beschadigd, maar dat
hoort zo want zo is het leven ook. Het
hoeft niet allemaal strak en glad
afgewerkt te zijn.
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Marieke Hunze, Lijm-lab
Kunst en educatie

Foto van de website

Marieke Hunze schildert en tekent en haalt haar
inspiratie uit de buurt rond haar atelier. Ze ziet
juist iets moois aan de alledaagse dingen.
Marieke werkt voor bedrijven, instellingen en
particulieren waardoor haar projecten zeer
gevarieerd zijn. Naast dat ze zelf kunst maakt,
werkt Marieke met Lijm-lab ook veel met
kinderen op de basisschool. Ze geeft de
scholieren les over hoe zij de wereld om hen
heen betekenis kunnen geven door het gebruik
van beeldende middelen.

Barbara Broekman
Kunst openbare ruimte
Barbara Broekman maakt kunstwerken van
verschillende patronen in textiel. In haar werk
zoekt ze naar de relatie tussen kunst en
menselijke gevoelens zoals liefde, verlies en
conflict. De kunstwerken zijn geïnspireerd op wat
er speelt in de wereld om haar heen. Barbara’s
werk is te zien in veel grote musea in Nederland.

Foto genomen door: een deelnemer
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Dag 4
De 4e en laatste dag is aangebroken! Ondertussen
hebben de deelnemers al 3 dagen verschillende bedrijven
bezocht. Het was voor ons allemaal erg fijn om te zien dat
de deelnemers enthousiast meededen en vragen stelden
aan de Makers. Daarom gaan we de laatste dag net zo
leuk maken als de afgelopen 3 dagen!
Op deze dag van het bezoek aan de Makers aan het IJ
gaan we het volgende bekijken: glasobjecten, kostuums,
geënsceneerde fotografie, kunst en een meubelmakerij!
Benieuwd naar de laatste dag? Kijk snel verder! Wij
hopen dat jullie er net zo veel van gaan genieten als wij!
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Studio Kalff
Glasobjecten
Roos Kalff maakt lampen van kringloop glas. De
producten hebben een praktisch doel maar
vallen wel in de High End handgemaakte luxe
product categorie. Zij doet dit nu alweer 8 jaar,
nadat ze op latere leeftijd weer een opleiding is
gaan doen. Namelijk Product Design op de
Rietveld Academie. Roos gaf als tip mee dat je
goede foto’s van je producten moet hebben.
Foto's genomen door: een deelnemer

Elianne van Dorp
Kostuums
Elianne maakt al 45 jaar kostuums voor films en tv. Dit doet zij met ontzettend veel
passie. Ze is ooit begonnen als mode ontwerpster, heeft een eigen winkel gehad
inclusief een eigen collectie en modeshows in Paradiso. Naast de kostuums maakt ze
ook ‘soft props’, dat zijn attributen van textiel voor films en theater.
Elianne gaf als tip mee om je passie achterna te gaan, hoe moeilijk het soms ook is!

Foto genomen door: een deelnemer
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Jan van der Horn
GeËnsceneerde fotografie
Jan maakt zijn eigen sets en
decors op een magische manier
waarna hij die ook nog eens zelf
fotografeert op een zogenoemde
geënsceneerde fotografie manier.
Woorden schieten te kort voor dit
spektakel en zijn persoonlijkheid, Foto genomen door: een coach
je moet het zelf beleven. Jan gaf
als tip mee om er een goede en
open communicatie op na te
houden.

Guus van veen

Foto: van de website

kunstenaar
Guus is een voormalig grafisch
vormgever. Zij maakt nu schilderijen
van actuele gebeurtenissen, zoals de
tragische dood van George Floyd of
gestrande vluchtelingen. Ze laat in haar
werk zien wat we willen vergeten.
Daarnaast maakt ze portretten en
keramiek.

Foto genomen door: een deelnemer
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Thomas Ritzen van Meubelatelier Amsterdam is
gevestigd aan de Zamenhofstraat 116 K. Samen met
meubelmaker Robert Reinders deelt Thomas een
werkplaats. Thomas en Robert werken individueel,
maar bij grote klussen vormen zij een sterk duo,
waarbij zij hun passie en expertise met elkaar delen.
Thomas heeft veel diverse opdrachtgevers. Hij werkt
voornamelijk
samen
met
een
aantal
interieurarchitecten. Daarnaast heeft Thomas ook
grote bedrijven als opdrachtgever, bijvoorbeeld voor
het renoveren van een kantine. Naast deze grote
opdrachtgevers, zijn er natuurlijk ook kleinere
particulieren die graag een werkstuk door Thomas
laten maken. Ook het huis van Thomas staat
vanzelfsprekend vol met zelfgemaakte meubels.
Super tof! Thomas vindt het fijn om te werken in
Amsterdam - Noord. Niet alleen omdat hij om de
hoek woont, maar ook omdat hij hier wel in de stad
zit zonder echt midden in de stad te wonen.

Thomas
Ritzen
MEUBELMAKER

Foto genomen door: een coach

voor meer informatie:

www.MakersaanhetIJ.nl
www.academievandestad.nl/projecten/stagecarrousel
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