Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Rosa Boekdrukker,
Oktober 2021 organiseert SeeYou@Art in de Mercatorbuurt een kleurrijke binnen- en buitenexpositie met
als thema Contrast. Contrast niet als scheiding tussen het één en het ander maar als een verrijking van
diversiteit, een lokale kracht die we willen vieren.

SeeYou@Art en expo ‘Contrast’
SeeYou@Art, opgericht in 2018, is een Amsterdamse stichting die kunstenaars, publiek en buurt samen
brengt en jaarlijks verschillende succesvolle exposities in de regio van De Hallen organiseert. In oktober
staat expositie ‘Contrast’ op het programma. Deze expo toont tientallen beelden van lokale kunstenaars
op grote panelen in de Mercatorbuurt, een binnen expositie in Midwest en biedt workshops en
rondleidingen door kunstenaars.

Leerling participatie
Ook kinderen willen we graag bij deze expositie betrekken en daarom ontvangt u deze brief. Vorige week
hebben 2 kunstenaars de groepen op school bezocht om kort stil te staan bij het thema Contrast. Daarna
zijn de kinderen uitgenodigd om samen als klas een groepswerk te maken welke gedurende de hele
maand oktober in Midwest onderdeel van de expositie zal zijn. Op dit moment werken de groepen hier op
school aan.

Uitnodiging
Middels deze brief en bijlage willen we de kinderen, u als ouder/verzorger, maar ook familie, buren en
vrienden, uitnodigen om de expo te bezoeken. Dat kan tijdens de opening op 2 oktober vanaf 13 uur,
maar ook in de rest van de maand. Gedurende de eerste 2 weekenden zijn er rondleidingen door de
kunstenaars en op zondag 3 en 10 oktober zijn er workshops. Workshops zijn er voor kinderen en
volwassenen en wegens beperkte plekken vragen we u zich hiervoor via de site of via mail op te geven.
Meer info: www.seeyouatart.nl

Locaties
De buitenexpo vindt plaats op Mercatorplein, de Vespuccistraat en tussengelegen straten. Deze expo is
24/7 toegankelijk. De werken van de kinderen is te zien in de binnenexpositie in Midwest. Dit deel van de
expo is alleen toegankelijk tijdens openingstijden, zie website

Resumé
Wanneer:
Waar:
Toegang:

2 t/m 30 oktober
Mercatorplein + Vespuccistraat (buiten), Midwest (binnen)
Midwest, Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam
Gratis (maar workshops tegen vergoeding en met opgave)

Graag tot dan!
Namens SeeYou@Art,
Cathelijne Mulders,
Oprichter en voorzitter
www.seeyouatart.nl

www.inmidwest.nl

