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Welkom op de Culturele Roadtrip 
door de provincie Flevoland

Vandaag bezoek je de mooiste 
en meest fascinerende provincie 
van Nederland! Met een geheel 
door de mens vormgegeven 
cultuurlandschap. Waar ideeën 
van de tekentafel vaker niet 
uitgevoerd zijn dan wel, omdat ze 
door de tijd of door ontwikkelingen 
werden ingehaald. En we daarom 
straatnamen vinden van dorpen die 
nooit zijn gebouwd. 

Waar aardrijkskunde en geschiedenis 
voor het oprapen liggen, startend 
bij de (droge) prehistorische 
Swifterbantcultuur. Waar het 
zeewater kwam en weer ging, en 
meer dan 450 scheepswrakken 
en vliegtuigen uit de tweede 
wereldoorlog zijn gevonden op de 
voormalige zeebodem. 

Wij danken alle organisaties en personen die hebben meegewerkt om deze dag 
tot een succes te maken. In het bijzonder willen wij hierbij de provincie Flevoland 
noemen. 

Waar kunstwerken overal zichtbaar 
aanwezig zijn, omdat er ruimte is 
om ze in grote dimensies te tonen. 
En waar tot op de dag van vandaag 
nog volop wordt gebouwd en 
vormgegeven aan de Flevolandse 
cultuur!

Laat je raken door de pioniersgeest 
van provincie Flevoland, door 
bevlogen kunstenaars en door 
innovatieve en inspirerende 
organisaties en locaties. 

En neem straks je leerlingen mee 
in je ideeënrijkdom en in het beeld 
van de onbegrensde mogelijkheden. 
Ontmoet je vmbo-kunstvakcollega’s 
uit de provincie en laat je een dag 
lang heerlijk meevoeren. 

Wij wensen je veel plezier op deze 
Culturele Roadtrip!

Remko Willems
Programma manager FleCK

Edien Lammers
Projectleider cultuureducatie vmbo FleCK

Roadtrip| Inleiding
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Roadtrip| Programma van vandaag

09.30 uur – inloop

10.00 uur – start programma in Restaurant De Cantine

10.10 uur – museum Batavialand

11.00 uur – start Culturele Roadtrip

11.10 uur – land Art:  Exposure

12.10uur – land Art: Observatorium

13.00 uur – lunch Tante Truus Almere

14.00 uur – middagprogramma op locaties in Almere

15.30 uur – vertrek richting Lelystad

16.00 uur – presentaties en borrel in De Cantine

16.30 uur – afsluiting en einde



4

Roadtrip| Route van vandaag

A

A

B

C

D

E

Batavialand

Batavialand

Exposure

Observatorium

Tante Truus
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Roadtrip| Locaties middagprogramma

CLIPJESFABRIEK        Creatieve Industrie/ Arbeidsperspectief
De Clipjesfabriek werd dit jaar gekozen tot het beste stagebedrijf van 
Flevoland. Elk jaar komt er een nieuwe lichting van 11 stagiaires. Wat maakt 
dit bedrijf zo populair? Clipjesfabriek is gespecialiseerd in het maken van 
korte video’s en  animaties voor social media en geeft ook trainingen. Er 
werken vooral young professionals en creatievelingen. Clipjesfabriek is 
culturele partner voor het OPDC in Almere. Maak kennis met de bevlogen 
directeur Jelle  Koolstra, en onderzoek de  succesfactoren van dit bijzondere 
bedrijf. 

Adres: Stadhuisplein 101
De Clipjesfabriek bevindt zich op de 3e etage van de Nieuwe Bibliotheek. 
Melden bij de receptie van de bieb.

FLORIADE           Creatieve industrie/  Arbeidsperspectief
Op dit moment wordt het Floriade terrein ingericht. In 2022 vindt dit 
evenement plaats. Het thema is de groene stad. De ambities zijn groot, de 
stad moet een proeftuin worden voor innovaties op het gebied van voedsel, 
biodiversiteit, energie en gezondheid. Is er ook ruimte voor kunst en groen? 
We gaan op bezoek bij het Floriade paviljoen en in gesprek met Yoel Schuller 
die ook de educatie onder zijn hoede heeft. Ook als je niet mee gaat vandaag 
loont het om ter inspiratie het filmpje te bekijken op de startpagina van 
www.floriade.nl.

Adres: Sturmeyweg 115
Vanaf de P naast het Voetnootgebouw (adres: Stadhuisplein, kant 
Landdrostdreef)  nemen Paul en Remko je mee in de auto naar de locatie. 

FAIR & SQUARE ALMERE TATTOO SHOP en L5-STUDIO    
Creatieve industrie/ Jongerencultuur
Jan en Andrea Hus zitten  al 40 jaar in de tattoos. Samen runnen zij de FAIR 
& SQUARE Almere Tattoo Shop. Jan komt zelf uit een heuse Tattoo winkel 
dynastie! Zij zetten piercings, oor tunnel piercings en tattoos. Hun motto is: 
‘Welcome to your new addiction’. Ook zijn zij Tattoo artiesten en ontwerpen 
zij zelf tattoomotieven. Regelmatig krijgen zij jongeren over de vloer . Hoe 
makkelijk is het om een tattoo te laten zetten als je er als jongere om vraagt? 
Maak kennis met dit bijzondere stel en kijk je oren uit…
Ook als je niet gaat kijken loont het om het 2e interview met Jan op de 
startpagina van hun website te bekijken, www. fairandsquare-tattoo.nl.



6

L5- RECORDS en FAIR & SQUARE ALMERE TATTOO SHOP  
Creatieve industrie/ Jongerencultuur
L5-Records bestaat dit jaar 4 jaar en is een onafhankelijk platenlabel. Naast 
het produceren, opnemen, mixen, masteren en distribueren van muziek 
coacht L5-Records ook jong talent. Er werken regelmatig stagiaires en er 
regelmatig rappers over de vloer. Laat je door Alexander Sitania, directeur, 
bijpraten over de laatste successen en releases en ontdek de wereld van een 
platenstudio.

Adres: Stadhuisplein 2 (Voetnootgebouw)
Bel aan bij de ingang aan het Stadhuisplein.

De NIEUWE BIBLIOTHEEK INNOVATIETEAM                        
Culturele instelling/ Jongerencultuur
Wist je dat elke VO-leerling in Almere gedurende zijn schooltijd een 
gratis abonnement heeft van de Nieuwe Bibliotheek? Maar wat doe je 
als organisatie als je merkt dat er steeds minder jongeren lezen? Hoe 
herdefinieer je je publieke opdracht in de netwerksamenleving en bedenk je 
innovatieve oplossingen? Ga met Daniel Wortel van het innovatieteam van de 
Nieuwe Bieb in gesprek en laat je verrassen in de Hackerroom.

Adres: Stadhuisplein 101
Locatie Nieuwe Bibliotheek Almere – Stad

KAF                 Culturele instelling/ Arbeidsperspectief
KAF staat voor Kunstlinie, Almere, Flevoland. In dit prachtige gebouw aan het 
weerwater vind je 3 theaterpodia, de academie voor creatieve talenten met 
een  lesaanbod in de diverse kunsten, het citylounge café, exposities over 
stedenbouw, architectuur en landschap en events. Ook is er een legolab. 
Op dit moment is er een expo over Space Junk door Daan Rosegaarde. 
De organisatie zet zich in voor werkgelegenheid voor jongeren die in het 
reguliere onderwijs uitvallen. Maak kennis met Valery Mak, artistiek leider,  
die veel ervaring heeft met jongeren en zeer boeiend  kan vertellen over de 
drijfveren achter dit beleid en over de innovatiekracht van de organisatie.

Adres: Esplanade 10
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BONTE HOND                Jeugdtheatergezelschap/ Arbeidsperspectief
Bonte Hond is het Jeugdtheatergezelschap in Almere. Hun 
jeugdtheatervoorstellingen en sociaal theatervoorstellingen op locatie doen 
een beroep op de verbeeldingskracht van jongeren en roepen op tot wat 
gezonde ongehoorsaamheid. Steeds weer op zoek naar nieuwe ingangen is 
ook het kantoor van Bonte Hond innovatief ingericht. In 2018 werd Bonte 
Hond genomineerd als stagebedrijf van het jaar door StudentBureau. 
Stagiaires kunnen aan de slag in de productie, marketing en educatie. Maak 
kennis met Sandy Pieterse van de afdeling educatie.  Speciaal voor het vmbo 
is er een I-pad rondleiding kennismaking met het theaterbedrijf ontwikkeld. 
Wat waren de achterliggende gedachten en hoe werkt dit in de praktijk? Wat 
kan Bonte Hond betekenen voor de kennismaking van jouw leerlingen met 
theater?

Adres: Stadhuisplein 2 (Voetnootgebouw). 
Bel aan bij de ingang aan de kant van de Landdrostdreef.
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Opdracht| Verhalen van Flevoland

Teken of schrijf: welke inspiratie neem je mee uit de volgende verhalen? 
(verhalen zijn verspreid over de dag)

Cantine en Museum 
Batavialand

Film drooglegging
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Overige inspiratie

Eva Vriend

Door Heijne, 
Arte College
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Opdracht| Landart: Exposure 
(de hurkende man) van Antony Gormley
Teken of schrijf: welke elementen van deze locatie spreken je aan? Denk 
aan innovatie/vernieuwing, inspelen op de belevingswereld van jongeren, 
mogelijkheden voor de VMBO-leerling.
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Teken wat je inspireert!

Stuur jouw inspiratiefoto’s naar Esmee via 
0646212511 of esmee@zeewaardig.com
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Opdracht| LandArt: Observatorium van Robert 
Morris
Teken of schrijf: welke elementen van deze locatie spreken je aan? Denk 
aan innovatie/vernieuwing, inspelen op de belevingswereld van jongeren, 
mogelijkheden voor de VMBO-leerling.
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Teken wat je inspireert!

Stuur jouw inspiratiefoto’s naar Esmee via 
0646212511 of esmee@zeewaardig.com
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Opdracht| Locatie na de lunch

Teken de locatie en 
hun visie/achtergrond 

Wat inspireert jou van deze locatie rondom innovatie en vernieuwing?

Beschrijf of teken de inspiratie die je krijgt van de locatie, 
door middel van de volgende vier vragen.
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Op welke manieren sluiten ze aan op de belevingswereld van jongeren?

Wat zou je van dit verhaal door willen geven aan jouw VMBO-leerlingen?

Hoe kun je met deze locatie (samen)werken?
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Opdracht| Inspiratie van de locatie

Stuur jouw inspiratiefoto’s naar Esmee via 0646212511 of 
esmee@zeewaardig.com

Brainstorm inspiratie en ideeën
Bespreek tijdens de terugrit met je team welke inspiratie en ideeën jullie op 
jullie locatie hebben opgedaan. Combineer of kies er een aantal om op door 
te brainstormen rondom een les/leerlijn in samenwerking met de locatie.
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Voorbereiding korte presentatie
Kies de inspiratie die jullie er in een korte presentatie voor de andere 
docenten uit willen lichten en bereidt dit voor rondom:

1. Visie en achtergrond van de locatie
2. Innovatie en vernieuwing bij de locatie
3. Belevingswereld van jongeren bij de locatie
4. Mogelijkheden voor VMBO-leerlingen bij de locatie
5. Ideeën voor samenwerking met de locatie
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Roadtrip| Contacten locaties en vertellers

Batavialand Museum https://www.batavialand.nl/

Exposure - LandArt http://www.landartflevoland.nl/perma-
nent-installations/antony-gormley-expo-
sure-2010/

Observatorium - LandArt http://www.landartflevoland.nl/perma-
nent-installations/robert-morris-observato-
rium-1977/

Groep 1 Bonte hond https://bontehond.net/

Groep 2 Clipjesfabriek http://clipjesfabriek.nl/

Groep 3 De Nieuwe Bibliotheek 
(Almere-Stad)

https://www.denieuwebibliotheek.nl/

Groep 4 Fair & Square Almere (Tattoo 
Studio)

http://www.fairandsquare-tattoo.nl/

L5 - Records http://www.l5records.com/

Groep 5 KAF - Kunstlinie Almere 
Flevoland

https://kaf.nl/

Groep 6 Floriade Almere 2022 B.V. https://www.floriade.nl/nl/

De Drijfveer http://drijfveer.net/

Caroline Koolschijn www.batavialand.nl/

Marie Josée Röselaers http://www.landartflevoland.nl/

Eva Vriend http://www.evavriend.nl/

Door Heijne http//www.artecollege.nl/

De Cantine https://www.restaurantdecantine.nl/

Tante Truus http://www.tantetruusalmere.nl/
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School Gemeente Deelnemer

Aeres VMBO - Lelystad Lelystad Jessica Groten

Aeres VMBO - Lelystad Lelystad Aniek Morren

Aeres VMBO - Emmeloord Emmeloord Ingrid Suurland

Aeres VMBO - Emmeloord Emmeloord Sandra van der Woude

OPDC- Almere Almere Céline Mooren

OPDC- Almere Almere Wouter Horst

Baken Stad College Almere Nadieh Rijs

Baken Stad College Almere Reina Bartelink

Baken Stad College Almere Jan Willem Schoneveld

Montessori College Flevoland Almere Ruth van Excel

SG Lelystad Lelystad Dennis Bohle

Enchnaton Almere Tilly Nijhof

Enchnaton Almere Mark Keur

Roadtrip| Deelnemers
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Except where otherwise noted, this work is licensed under
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


