Rondleiding 4 - WEST
Spangen,
Spaanse Polder
en Overschie

Rondleiding 4 in West, gaat langs de ravelranden, langs rauwe plekken en
een groot bedrijventerrein. Alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd in
West, van aanstormend talent tot nationaal en internationaal geroemde
kunstenaars.
Startlocatie
Starttijd
Taal
Aantal
Vervoer
Locaties
Afstand

Studio’s Borgerstraat - Borgerstraat 24 - Spangen
11:30 uur | 13:30 uur | 15:30 uur
Nederlands
Maximaal 4 personen
Eigen fiets
Studios Borgerstraat, Gantelstudio’s, KOMPOSIT en
Aureool
Maximaal 4,5 kilometer, afhankelijk van routevoorkeur

Studios Borgerstraat - Borgerstraat 24 - Spangen (startlocatie)
In dit SKAR ateliercomplex openen 20 kunstenaars hun deur voor het publiek.
Je treedt hier binnen in een wereld vol geuren van vers gezaagd hout, natte
klei, terpentijn, drukinkt en potlood schaafsel.
Speciale actie tijdens het Atelier Weekend: op de foto met een kunstwerk naar
keuze. Voor een kleine donatie ontvang je de originele polaroid - een fraai
souvenir van een speciale locatie in deze bijzondere tijd – en steun je de
activiteiten-pot Borgerstraat.
Annelies de Greef, Astrid de Pauw, Dagmar Baumann, Fenneke Hordijk, Frau
Müller, Gert Rietveld, Henriëtte Meijer Ceramics, Heyer Thurnheer, Kathrin
Wolkowicz, Machteld van Joolingen, Marc Müller, Niels Smits van Burgst,
Peter Dijkshoorn, Peter Koole, Ralph van Meijgaard, Sebastian Haquin, Sonja
van Dolron Studio, Michael van Kekem, Wilma Kun en gastkunstenaars Karin
Arink en Reinier Vrancken.

Gantelstudios - Gantelstraat 44 - Spaanse Polder
In een voormalig distributiecentrum op het industrieterrein de Spaanse Polder
zit de Gantelstudio's. Een vereniging die nu bijna drie jaar bestaat met een
relatief vaste bezetting. In een grote gezamenlijke ruimte en ateliers die daar
op twee verdiepingen omheen liggen wordt gewerkt door een kleurrijke mix
aan kunstenaars en vormgevers, van aanstormend talent tot veteranen. 23
kunstenaars, film- en theatermakers, hout- en metaalbewerkers zijn hier
gevestigd. Tijdens het Atelier Weekend zijn er naast de open ateliers en werk
van de deelnemende kunstenaars, hapjes en drankjes, en kunnen bezoekers
het tegen elkaar opnemen op een 2 meter schaakbord 'Kingsized', en speelt
een grote mondharmonica zelf gecomponeerde muziek.
Christine Saalfeld, Conny Beneden, Dennis Muñoz Espadiña, Dirk van
Lieshout, Freerk Wilbers, Hans Muller, Houtcultuur, Jake Kelly, Jakob van
Klinken, Joris Kuipers en Victor Davenschot.

KOMPOSIT - Industrieweg – Spaanse Polder
Eind 2018 werd KOMPOSIT opgericht, toen na 14 jaar de huur werd opgezegd
van hun voormalige werkruimte in Delfshaven. Door constante wisselingen,
was er een sterke, actieve en diverse groep ontstaan die de oude industriële
ruimtes naar haar hand wist te zetten. In 2019 realiseerden zij in eigen beheer
nieuwe werkruimtes in een voormalige autofabriek in de Spaanse Polder. Een
open werkruimte waar diverse disciplines samen komen omringd door
afzonderlijke ruimtes voor uiteenlopende activiteiten van geluidsstudio tot
keramiekatelier.
Dieter Vandoren, Humango, Marco Versloot, NOTDEF//Sibe Kokke, Ron van
der Ende, Theatergroep Knars en vanLissenberg.

Stichting Aureool - Parallelstraat 4B - Overschie
Voorheen zat aan de Parallelstraat 4B, de Hr. de Savornin Lohmanschool
gevestigd. Nu is dit oude schoolgebouw langs de E19/A20 in Overschie, de
thuisbasis voor stichting Aureool.
Cindy Bakker, Hans Verkerk, Ine Lamers, Laurens Stok, Renie Spoelstra,
Sjoerd Westbroek en Willem Stoop.

