
Kunstroutes vanaf het Krugerplein
26 september  2 & 3 oktober

Kunstproject met, voor en door bewoners van de Transvaalbuurt

Programma-overzicht 



Welkom bij HEIM! HEIM-Thuis in Transvaal is een onalledaags kunstproject met, voor en door bewoners van de Trans-
vaalbuurt in Amsterdam. Huiskamers van bewoners, bedrijfspanden, cafés, en pleinen en straten zijn twee weekenden lang het 
decor voor antwoorden op vragen als: wat is je thuis voelen, wanneer en waarom voel je je ergens thuis?

Op de voorstellingsdata vertrekken er vanuit het bruisend hart van het project, het Krugerplein, in totaal meer dan tien routes 
onder leiding van een gids naar meer dan dertig speelse, ontroerende en prikkelende voorstellingen en exposities in huiskamers, 
en hoeken en gaten van pleinen en straten en andere geHEIMe locaties in de Transvaalbuurt. 

Loop de Free Mandela Route, of de Gerookte Snoek Route. Of neem zelf, geheel op eigen verantwoording, de Wild Coast Route. 
Hoor vogeltjes fluiten, poëten spreken, Beatles zingen, ouderen bingoën. De Transvaal vroeger, de Transvaal nu. Met swing, blues, 
speeddates, dans, een kleefpop en hip hop. 

Drie maanden vol inspanning hebben er voor gezorgd dat we de wijk nu als door een vergrootglas aan u kunnen laten zien. En 
wat u dan ziet, is het proces van de creatieve samenwerking met bewoners, die gewoon binnenliepen in het HEIMhuis, de mooie 
contacten die daar, maar ook op straat en bij mensen thuis, ontstonden, de banden die daar tussen mensen onderling zijn gegroeid 
en de energie die dat bij iedereen genereerde.  

HEIM biedt u letterlijk de gelegenheid om een kijkje te nemen in de keuken van thuishavens van de mensen van de Transvaalbuurt. 

Het HEIM-team wenst u een fijne reis.

PS We horen graag wat u er van vond. Vult u daarom bij terugkomst op het Krugerplein onze enquête in.

Inleiding

HEIM - Thuis in Transvaal 
is een initiatief van Moving Arts 
Project (MAP) in samenwerking 
met bewoners van de Transvaal en 
kunst- en cultuurgebouw Tugela85.

www.mov ingar tspro ject .n l

We kennen onze wijk wel met gesloten ogen. 
In onze dromen vliegen we er overheen.

Uit:  ‘Wonen in het oog van de vis’  (Karina Meister)

2



Inleiding  02

Colofon  03 

Routes  04

Plattegrond 06

Projecten  08

Inhoud

Het HEIM-team =

Concept:           Diane Elshout
Artistieke leiding:          Moving Arts Project = Diane Elshout, Simon Rowe en Noud Verhave
Betrokken kunstenaars:  Reijnoud (Feta) Felter, Elmo Slothouwer, Iris Lamertsma (de Kazerne),  Anna 
    Korteweg, Karien van Assendelft, Petra van Aken, Murielle Lucie Clément, Elisa 
    van Schie, Karina Meister, Merlijn Hofman, Adelina Reyes
Organisatie & planning:    Zeraja Terluin, sociaal cultureel ondernemer
Productie, tekstredactie:   René Janssen, Tekstmeneren 
Productie:          Janine Toussaint, fine architecture Questions
Zakelijke leiding:          Christine Ravenhorst, Rode Loper
Fotografie:    Noud Verhave, Julie Hrudova, Iliass Bakkour (foto voorkant)

Bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt aan HEIM:  Afifa Tadmine, Aicha Ouiza, Alex Horevitch, 
Andre van Eunen, Anouk Cappuyns, Antoinetly Salesia,  Anurakt Scheepers,  Arina , Arthur Buijen, Bart de Jongh,  
Bert Schoonhoven, Bilal, Buurtvaders, Café de Zon, Café Oost, Caf-vino, Carmen Lasonder, Chaising Rainbows, Chris 
Heijens, Chris Heijens, Daniël Metz, Danny Hendradhy, de Bloem, de Verbinding, Doppy den Ouden, Dorothy Fran-
kel, Eddy de Vogeldokter, Efgeni, Elise van Galen, Els Nederlof, Emina Tisec, Eric de Groot, Esma, Eva Tanja, Eva van 
Groenigen, Faceless, Familie El Aamrani, Femke Kloppenburg, Frances van Berkel, Frans van Zijl, Gerhard Brouwer, 
Gijs Hendrix, Glen, Hanan, Hermine Reugling, Hicham, Hinke Gouwlose, Ilaisa, Jan Bottenheft, Jan Wolf, Janna Stuyling, 
Jeanette Groenendaal, Jeovanny Sosa, Jeroen Kroonenberg, Joengkie Liem, Joep Meester, Johan, Johan Sturm, Joke 
Soolsma, Jona Dekker, Joris Takken, Junior, Justin Hall, Kai Cameron, Karim Arsalan, Klara de Vries, Laila, Lana, Mariam, 
Marieke Mittelmeijer, Marieke van der Meer, Marius Hogendoorn, Maruan, meneer Gormez, meneer Yakoubi, Mi-
rella Misi, Mohammed, Mona, Mustafa, Naomi, Navajo Munzer, Nico van der Perk, Nienke Brokke, Olyvia, Omaima, 
Omeira, Ouderensociëteit de Ring, Patricia Velasquez, Paul de Haas, Piet Buurs, Rainer Herman Rustenberg, Reduan, 
René Visser, Rob van Veelen, Roel alias ‘Pape’, Romario, Samuel Reiziger, Seniorenkoor Transvaal, Shernelli, Sigrid Maas 
Geesteranus, Stefanie, Stefano van Delden, Tante Joyce, Theo de Haas, Tim de Zwart, Tim Hermsen, Ula, Unes, Vera 
Broos, Veronica van Roon,  Vincent Takken, Wang Jia, Wil Erents-de Brave, Wouter Stoeken, Wyneke Oostenveld, You-
sef A, Yousef B, Yvonne van den Berg en iedereen die niet genoemd is maar toch heeft meegewerkt.

Colofon

Komkommerkunst 
van de keukencrew
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De HEIM-routes

Reserveren kan via 0617-425-951,
via www.heim-thuisintransvaal.nl 

of op de dagen zelf bij het HEIMhuisje op het Krugerplein.

HEIM-routes zondag 26 september

Route 01: de Hanenpoot Route
Vertrektijd: 14:20  |  Duur: +/-  1:30 uur
Vogelmannen (5), Alex en de Zeemeermin (3), De draad opgepakt (7)

Route 02: de Gerookte Snoek Route 
Vertrektijd:  14:20  |  Duur:  +/- 1:45 uur
Kleefpop (21), Artista Assoluta (1), Kinderen van de Transvaal (14), Piet’s 
Miniaturen (31), Transvaal Madurodam (20), Wonen in het oog van de 
vis (26), Huis in houtskool (32), Ramadanverhalen (30), Archief van de 
alledaagse gesprekken (16),  Artista Assoluta (1)

Route 03: de Springbok Route
Vertrektijd: 14:30  |  Duur: +/- 1:00 uur
Danserupties (17)  Voor deze route kan niet worden gereserveerd.

Route 04: de Kippenpoot Route 
Vertrektijd:  14:55  |  Duur: +/- 1.30 uur
Vogelmannen (5), Alex en de Zeemeermin(3), De draad opgepakt (7)

Route 05: de Bobbejaan Bos Route
Vertrektijd: 15:10  |  Duur: +/- 2:00 uur
Kinderen van de Transvaal (14), Piet’s Miniaturen (31), Transvaal Madu-
rodam (20), Wonen in het oog van de vis (26), Huis in houtskool (32), 
Alex en de zeemeermin (3), Artista Assoluta (1), Feta (2)  Buurtverha-
len (18)

Route 06: de Free Mandela Route
Vertrektijd: 16:10  |  Duur: +/- 1.15 uur
Buurtgeschiedenis Transvaal (15), Oude liedjes vullen de stilte van nu (13)

Route 07: de Tafelberg Route
Vertrektijd:  16:10  |  Duur: +/- 1.45 uur
Kinderen van de Transvaal (14), Piet’s Miniaturen (31), Transvaal Madu-
rodam (20), Wonen in het oog van de vis (26), Huis in houtskool (32) 
El regreso a casa (9), HEIMhuis (13)

U kunt de kunstprojecten die ontwikkeld zijn tijdens HEIM zien 
op verschillende routes met als vertrek het Krugerplein. 

Deelname aan een route is gratis, maar wij adviseren u wel vooraf 
te reserveren, want vol is vol. Een gids begeleidt u langs de diverse 
projecten en brengt u er ook weer terug, waarna u uw mening 
kunt geven over wat u heeft beleefd: aan Frances, want zij is altijd 
thuis. 

Op het Krugerplein kunt u voor aanvang en bij terugkomst terecht 
voor hapjes, drankjes, huiselijke gezelligheid, diverse alledaagse en 
onalledaagse activiteiten, een DJ en natuurlijk het HEIM Open 
Podium.

Beste bezoeker van HEIM

Op zaterdag 25 september is op het Krugerplein het Trans-
vaal Festival. HEIM zal u daar informeren, er zijn verschillende 
previews van HEIM-projecten en u kunt reserveren voor routes.

Op eigen gelegenheid kunt u de Wild Coast Route lopen 
langs een aantal plekken die gedurende de hele middag open zijn. 
Op het Krugerplein kunt u tijdens de HEIMdagen informatie over 

de Wild Coast Route  krijgen.
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HEIM-routes zaterdag 2 oktober HEIM-routes zondag 3 oktober

Route 01: de Inkosi Sikelele Route
Vertrektijd: 14:20  |  Duur: +/-  1:30 uur
Methamorphoses (5), Alex en de Zeemeermin(3), De draad 
opgepakt (7)

Route 02: de Gerookte Snoek Route 
Vertrektijd:  14:20  |  Duur:  +/- 1:45 uur
Kleefpop (21), Artista Assoluta (1), Kinderen van de Transvaal (14), Piet’s 
Miniaturen (31), Transvaal Madurodam (20), Wonen in het oog van de 
vis (26), Huis in houtskool (32), Ramadanverhalen (30), Archief van de 
alledaagse gesprekken (16),  Artista Assoluta (1)

Route 03: de Negenentwintig Hanenpoten Route
Starttijd: 14:55  |  Duur: +/- 1.45 uur
Bingo! (12), Kinderen van de Transvaal (14), Piet’s Miniaturen (31), 
Transvaal Madurodam (20), Wonen in het oog van de vis (26), Huis 
in houtskool (32), Vogelmannen (5), Alex en de Zeemeermin (3), De 
draad opgepakt (7),  

Route 04: de Bobbejaan Bos Route
Vertrektijd: 14:55  |  Duur: +/- 2:00 uur
Bingo! (12), Kinderen van de Transvaal (14), Piet’s Miniaturen (31), 
Transvaal Madurodam (20), Wonen in het oog van de vis (26), Huis in 
houtskool (32), Alex en de zeemeermin (3), Artista Assoluta (1), Feta 
(2)  Buurtverhalen (18)

Route 05: de Free Mandela Route
Vertrektijd: 16:10  |  Duur: +/- 1.15 uur
Buurtgeschiedenis Transvaal (15), Oude liedjes vullen de stilte van nu (13)

Route 06: de Tafelberg Route
Vertrektijd:  16:10  |  Duur: +/- 1.45 uur
Kinderen van de Transvaal (14), Piet’s Miniaturen (31), Transvaal Madu-
rodam (20), Wonen in het oog van de vis (26), Huis in houtskool (32) 
El regreso a casa (9), HEIMhuis (13)

Route 01: de Laatste Hanenpoot Route
Vertrektijd: 14:20  |  Duur: +/-  1:30 uur
Vogelmannen (5), Alex en de Zeemeermin (3), De draad opgepakt (7)

Route 02: de Gerookte Snoek Route 
Vertrektijd:  14:20  |  Duur:  +/- 1:45 uur
Zie zaterdag 02 oktober.

Route 03: de Potje Kos Route
Starttijd: 14.55  |  Duur: +/- 2:00 uur
Kaiman is op tijd (6), Alex de zeemeermin (3), Thuis in de wiskunde (11), 
archief van alledaagse gesprekken (16), Feta (2), buurtverhalen (18)

Route 04: de Distrikt 6 Route
Starttijd: 15:10  |  Duur: +/- 2.00 uur
Kinderen van de Transvaal (14), Piet’s Miniaturen (31), Transvaal Madu-
rodam (20), Wonen in het oog van de vis (26), Huis in houtskool (32), 
Alex en de Zeemeermin (3), Artista Assoluta (1), Bingo! (12), Poetische 
ex-Transvaalder (10)

Route 05: Amandla Freedom Route
Starttijd: 15:15  |  Duur: +/- 1.45 uur
Buurtgeschiedenis Transvaal (15), Vogelmannen (8), Draad Opgepakt (7)

Route 06: de Bring en Braai Route
Starttijd: 15:25  |  Duur:  +/-  1.30 uur
De draad opgepakt (7), Kaiman is op tijd (6), Bingo! (12)

Route 07: de Tafelberg Route
Vertrektijd:  16:10  |  Duur: +/- 1.45 uur
Kinderen van de Transvaal (14), Piet’s Miniaturen (31), Transvaal Madu-
rodam (20), Wonen in het oog van de vis (26), Huis in houtskool (32) 
El regreso a casa (9), HEIMhuis (13)

Route 08: de Impala Route
Starttijd: 16:20  |  Duur: +/- 1.00 uur  |  Chasing Rainbows (19)
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HEIM - Thuis in Transvaal: in huiskamers, in hoeken en 
gaten van pleinen en straten en op andere geHEIMe plekken vin-
den voorstellingen, optredens en exposities plaats. Deze plekken 
zijn uitsluitend met een gids te bezoeken.
Het kloppend hart is het Krugerplein. Hier vandaan starten 
alle routes en de gidsen brengen u daar ook weer terug.

Op eigen gelegenheid kunt u de Wild Coast Route lopen langs 
een aantal plekken die gedurende de hele middag open zijn.  
Dit zijn de locaties met een groen bolletje op de kaart:

- a.  Fietsenwerkplaats: Samira the movie (22)
- b.  Café de Zon: Transvaal Journaal (33), kinderen van Transvaal (14)
- c.  De Kraal: Kinderen van de Transvaal (14), Piet’s Miniaturen (31), 
       Transvaal Madurodam (20),   Wonen in het oog van de vis (26), 
       Huis in houtskool (32) en meer verrassingen
- d.  Caf-vino: Thuistegeltjes (27) en meer verrassingen
- e.  Café Oost: kinderen van Transvaal (14) en meer verrassingen

Wild Coast Route

Theater

Dans

Muziek

Expositie

Poëzie - Verhalen

Video - Film

Cabaret
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1. Feta Kunst

Reijnoud  (Feta)  Felter  is een 
bekend gezicht in de buurt, maar 
vooral een multitalent! Feta schil-
dert, maakt muziek en vertelt. 
Luister naar zijn Chinese, Suri-
naamse en Nederlandse liedjes, 
geniet van zijn verhalen en kijk 
naar zijn schilderijen.

26 september, 2 en 3 oktober

1. Artista Assoluta

Een   film  over   operazangeres, 
schrijfster en totaalartiest uit de 
Transvaal, Murielle Lucie Clément. 
Gebouw De Verbinding is zo in-
gericht dat u er zich heerlijk thuis 
voelt. U kunt er loungen, genieten 
op kussens, op de tapijten of zit-
tend op stoelen. ‘Je bent zelf een 
artiest omdat je keuzes kan ma-
ken. Just do it!’

26 september, 2 en 3 oktober

4. Het HEIMhuis:
    Talent uit Transvaal - 
    cd-presentatie

Het HEIMhuis. Een leeg winkel-
pand nabij het Krugerplein in de 
Transvaalbuurt Amsterdam Oost. 
Het werd een muzikaal en crea-
tief open huis voor de buurt. Be-
woners brachten zelf meubels en 
keukenspullen. Met veel fantasie 
heeft de buurt samen met het 
HEIMteam de ruimte ingericht. 
Met de keukenkast op z’n kop, 
klein huisraad hangend aan het 
plafond. Er kwam een klein po-
dium, met echt theaterlicht. Feta 
Kunst hing zijn schilderijen aan de 

3. Alex & de Zeemeermin

Buurtbewoner Alex Horevitch 
is muzikant en performer. In zijn 
show ‘Mijn huis en de zeemeer-
min’ combineert hij zijn liefde 
voor muziek met verhalen, gepre-
senteerd in een bizarre sprook-
jesachtige wereld.

26 september, 2 en 3 oktober

muren.
Twee maanden werd er gewerkt 
in deze ruimte.Tijdens het weke-
lijkse open podium op de don-
derdagavond liepen mensen ge-
woon vanaf de straat binnen en 
kwamen een liedje zingen, drum-
men, een verhaal vertellen. Het 
was allemaal ruig en rauw, vaak 
werd er alleen a capella gezongen, 
want bijna niemand had instru-
menten bij zich. Het HEIMteam 
was verrast door het talent in de 
buurt en de prachtige stemmen. 
Er kwam een kleine geluidsstudio 
in de achterkamer en zo kwamen 
er opnames, en een cd.  
Geniet die cd, die talent van die 
Transvaal, die stemme, geluide van 
die kinders en meisies in die kom-
buis die veg oor die snacks die hul-
le voor berei, mense uit Transvaal 
Amsterdam Oost. Dit is asof jy self 
daar was. Geniet van hierdie!

26 september, 2 en 3 oktober
CD te koop voor slechts 2 euro.

M

Hieronder een overzicht van de projecten die u op de routes tegenkomt.
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6. Kaiman is op tijd...

Absurd, integer en vol humor is 
de voorstelling van Kai Cameron 
(10 jaar) en Joris Takken (8 jaar). 
Presentator Kaiman en zijn ‘twee-
lingbroer’ ontvangen een keur van 
gasten en interviewen ondermeer 
‘de Jager’ en ‘de Oma’ over hun 
beleving bij thuis-zijn en -voelen. 

3 oktober

5. Metamorphoses

Wil Erents-de Brave vertelt haar 
indringende levensverhaal. Bij-
voorbeeld over het moment dat 
zij zich realiseerde wie er voor 
haar in haar huis bleek te wo-
nen…Ze doet dat in het huis dat 
zij met haar familie als kind betrok, 
nadat zij Kamp Westerbork over-
leefde. Een stukje wereldgeschie-
denis, vlak om de hoek. 

Eenmalig te zien op 2 oktober

7. De draad opgepakt

Het multiculturele vrouwencen-
trum De Bloem vormt het decor 
voor een persoonlijk videoverhaal 
van een jonge vrouw, die haar 
bruidschat borduurde, en droom-
de over een toekomstig thuis. De 
Bloem zelf is letterlijk gevuld met 
borduurwerk van dames die deze 
plek als hun tweede huis zien. 

26 september, 2 en 3 oktober

8. Vogelmannen

De vogelmannen van de Transvaal 
delen hun toegewijdheid aan en 
passie voor hun vogeltjes. Uren 
brengen ze thuis met de diertjes 
door om ze hun ‘slagen’ te laten 
zingen, met hulp van cd’s en ein-
deloos geduld. Met Eddy de ‘Vo-
geldokter’, Jerrel, alias de ‘Scorpio’ 
en Jeroen S.

26 september, 2 en 3 oktober

9. El regreso a casa

De Mexicaanse kunstenares Ade-
lina Reyes geeft het publiek een 
inkijkje in haar cultuur. Het publiek 
maakt kennis met een altaar voor 
de geest van de doden en traditi-
onele Mexicaanse dans. De aarde, 
de wind en het water vormen het 
thuis waar de ziel naar terugkeert. 
Het altaar vormt een tijdelijke 
rustplek. 

26 september, 2 en 3 oktober

10. Poëtische ex-Trans-
      vaalder

Poëtische ex-Transvaalder Bert 
Schoonhoven draagt zijn gedich-
ten voor over de mensen, de 
straat, het leven uit heden en ver-
leden. 

3 oktober

E D
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12. Bingo!

‘Nummer zeven’, ‘nummer ne-
genentwintig’. De Ouderensocië-
teit is de tweede huiskamer van 
menig oudere buurtbewoner. De 
bezoeker duikt even onder in de 
wereld van geluk, ‘lijntjes’, wilde 
nummers en hele kaarten. En na-
tuurlijk de symboliek van getallen: 
zoals altijd luid en duidelijk voor-
gelezen door Yvonne van den 
Berg. Met sketches. Kom, speel 
mee en win!

2 en 3 oktober

11. Thuis in de wiskunde

Rainer Herman Rustenberg geeft 
zijn vrije wiskundige opvatting van 
thuis voelen/thuis zijn. De com-
plexiteit van het begrip ‘thuis’, 
ontrafelt via formules, stellingen 
en axioma’s.

3 oktober

15. Buurtgeschiedenis 
      Transvaal 

De Transvaalbuurt heeft een be-
wogen langjarige geschiedenis. 
Die is nog overal zichtbaar en 
voelbaar. De huizen en de straten 
vertellen allemaal een verhaal. In 
de etalages van Albert HEIM aan 
de Maritzstraat komt een foto-
tentoonstelling over de buurtge-
schiedenis. Als voorproefje daar-
van geeft cultuurhistoricus Daniël 
Metz een korte rondleiding door 
de buurt. 

26 september, 2 en 3 oktober

13. Oude liedjes vullen 
      de stilte van nu

Eind jaren ‘60 kwamen de nieuw-
ste Beatleshits via de radio ook de 
huiskamers van de Transvaalbuurt 
binnen. Whisper words of wis-
dom, let it be...40 jaar later staan 
die woorden levensgroot op een 
wijkmuur geprojecteerd. Sommi-
gen zingen mee, anderen luiste-
ren knabbelend op een heerlijk 
kaasstengeltje toe. Vraag je eigen 
verzoeknummer aan bij Joengkie 
Liem en Erik de Graaf!

26 september, 2 en 3 oktober

14. Kinderen van Transvaal

Het project “Kinderen van Trans-
vaal” is een serie kinderportret-
ten, gemaakt door Merlijn Hof-
man. De fotoserie is een pleidooi 
voor een samenleving waarin 
integratie, samenwerking en res-
pect vooropstaan. Een samenle-
ving als een “veilig (T)huis” voor 
iedereen: Merlijn wil dit gevoel 
graag aan een nieuwe generatie 
doorgeven. 

26 september, 2 en 3 oktober
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17. Danserupties

Elke straat of plein of open ruimte, 
heeft zijn karakter en zijn codes. 
Voel je je er thuis? Wat gebeurt er 
als je deze doorbreekt en weer-
geeft wat de ruimte in je oproept? 
Choreografe Petra van Aken laat 
je zien en ervaren wat er gebeurt 
als je plots in dans uitbarst, in een 
eruptie van beweging, puur om je 
thuis te voelen. 

26 september, 2 en 3 oktober

16. Fragmenten uit het 
      Archief van 
      Alledaagse
      Gesprekken

Iedereen voelt zich thuis bij al-
ledaagse gesprekjes die ogen-
schijnlijk gaan over het weer, de 
boodschappen of de afwas. Maar 
tussen de regels door klinkt het: 
zie mij, hoor mij, wees mijn vriend!

26 september, 2 en 3 oktober

18. Buurtverhalen

Film over bijzondere buurt bewo-
ners uit de Transvaalbuurt 
Maak kennis met een aantal van de 
bewoners van de Transvaalbuurt 
en hun intieme verhalen. Een man 
die vecht tegen de duiven om zijn 
kasteel te verdedigen, een vrouw 
die haar hond leert in gebaren-
taal te spreken, een aantal kids die 
denken op een mission impossi-
ble te zijn, en nog veel meer ...

26 september, 2 en 3 oktober 

19. Chasing Rainbows 

Twee buurtbewoners, Hinke 
Gouwlose en Anurakt Scheepers, 
voelen zich lekker thuis in de 
Transvaalbuurt en daarom gaan 
ze voor jullie even een moppie 
spelen! Swing, jazz en blues… 

3 oktober

20. Transvaal Madurodam

Transvaal Madurodam is een in-
stallatie van huisjes met onalle-
daagse vormen en bewoners. ge-
maakt door kinderen en foto’s die 
door hen gemaakt zijn in hun ei-
gen leefomgeving. Inspiratiebron-
nen voor de kinderen waren hun 
dromen, vogels en... de poezen 
van gebouw Tugela85.

26 september, 2 en 3 oktober

21. Kleefpop 

Dit ‘verassings’optreden wordt 
gepresenteerd op een interac-
tieve manier en met de levens-
grote pop genaamd ‘De slechte 
zanger’, van Elisa van Schie uit de 
Transvaalbuurt. Elisa maakt prach-
tige kunstwerken voor openbare 
ruimtes, exposities en ook ver-
koopt zij haar knutsel- en kunst-
objecten, vooral bedoeld voor 
kinderen.

26 september, 2 en 3 oktober
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23. Faceless op de Chillbus

De overbewegelijke supertalen-
ten van Faceless&Friends mengen 
poëzie, hip hop en urban dance. 
Faceless op de Bus is een specta-
culaire dance act van deze Trans-
vaalse dansgroep, die zich meer 
dan thuis voelt in en om een op-
gepimpte stadsbus.

26 september, 2 en 3 oktober

22. Samira, the movie

Mohammed Chaara maakte, sa-
men met woningcorporatie Yme-
re, de speelfilm Samira. De Trans-
vaalbuurt is het decor van een 
film vol spanning, liefde, culturele 
verschillen en uitdagingen, waarin 
voetbal alles verbindt. Ruim 100 
bewoners uit de Transvaal heb-
ben meegedaan. Tijdens HEIM is 
de film nog een keer te zien.

26 september, 2 en 3 oktober

25. Carmen’s gedichten

In Carmen Lasonder’s hoofd en 
hart huizen de woorden die on-
der haar schrijvende handen poë-
zie worden. Ze verwijzen naar het 
geweten van de tijd en de geest 
van de toekomst.

26 september, 2 en 3 oktober

24. Justin of the 
      Ransom Kids

Hangen in portieken: lui, ver-
velend, bedreigend? Welnee. Er 
gebeuren andere dingen in het 
hoofd en hart van een hangjon-
gere dan je denkt…
Justin Hall is een jongen met am-
bitie. Met deelname aan ‘Move 
like Michael Jackson’ zette hij al 
een forse stap naar beroemdheid..

26 september, 2 en 3 oktober

27. Thuistegeltjes 

De eettafel speelt vaak een be-
langrijke rol in ons huis; de plek 
waar we voedsel, gesprekken en 
nieuws van familie en vrienden 
tot ons nemen. Ieder gezin heeft 
zijn eigen samenstelling, gewoon-
ten en timing. De geëxposeerde 
tegeltjes geven een overzicht van 
hoe de kinderen uit de Transvaal 
aan die tafel zitten en welke fa-
milieleden en objecten een rol 
spelen op het moment van de 
avondmaaltijd. 

26 september, 2 en 3 oktober

26.  Wonen in het oog 
       van de vis. 

Voor kunstenares Karina Meister 
is thuis zijn in de Transvaal meer 
dan de intimiteit van ons eigen 
huis. Het is ook de intimiteit onze 
straat, onze wijk. Zij liet zich inspi-
reren door de plattegrond van 
de buurt, die volgens haar lijkt op 
‘een krachtige vis’. Ze begeleidt 
het publiek op een wandeltocht 
langs haar poëtische tekstbeelden. 

26 september, 2 en 3 oktober

12

D

D

E

P

P E
V



28. Frances@Home 
Huis In Dialoog - interactieve ver-
kenning van ‘thuis zijn’. Breng uw 
eigen ervaringen en meningen 
rond de tafel en luister naar die 
van anderen.
Ervaar wat de dialoog brengt! 
Voor mensen die een kunstroute 
gaan lopen of hebben gelopen en 
ook voor mensen die geen route 
lopen. Profiel deelnemers: praat- 
én luistergraag.

26 september, 2 en 3 oktober
Krugerplein

29. Speeddating door 
      de Transvaal

Hoe lang woon je hier in de buurt, 
wat vind je van de buurt, wat is 
favoriete winkel, wat is de leukste 
straat…en wat weet je eigenlijk 
van je medebuurtbewoners? Iris 
Lammertsma brengt u via speed-
dates met gestuurde vragen in 
contact met uw buren, en maakt 
de buurt zo een stukje warmer.

26 september, 2 en 3 oktober

30. Ramadanverhalen 

Elke religie kent zijn eigen vas-
tentijden, om te reinigen, te over-
denken en spirituele relaties te 
intensiveren. Een deel van de 
voorbereidingstijd van HEIM viel 
in de Ramadan, de islamitische 
vastenmaand. Het was onder-
werp van gesprek in de Transvaal, 
het thuis van de mensen van het 
HEIMteam. Zij verzamelden deze 
verhalen en gaan er graag met u 
over in gesprek.

26 september, 2 en 3 oktober

31. Piet’s Miniaturen

Een haringkar, een turfkar, een ijs-
karretje en een paard en wagen. 
De vensterbank  bij Piet Buurs 
staat vol met prachtige mini-
aturen. En als je bij hem en zijn 
vrouw thuis komt ontvouwt Piet’s 
wereld zich nog verder met als 
hoogtepunt een haven op schaal. 

26 september, 2 en 3 oktober

32. Huis in houtskool

In haar tekeningen onderzoekt 
Anna Korteweg hoe een plek 
op zichzelf staat: wanneer het 
ooit bewoond is geweest of nog 
gebouwd moet worden. Welke 
betekenis heeft een plek als het 
los staat van mensen, en hoe ver-
houdt het zich dan tot onszelf?

26 september, 2 en 3 oktober

33. Transvaal Journaal

Hicham Aoulad Said (19) woont 
al zijn hele leven in de Transvaal. 
Hij is het negatieve imago van 
deze buurt zat en nam daarom 
het initiatief om met het Trans-
vaal Journaal een andere kant van 
de wijk te laten zien. Samen met 
Dynamo en een groep jongeren 
maakte het Transvaal Journaal 
een item over HEIM – Thuis in 
Transvaal. Te zien op een onalle-
daagse locatie

26 september, 2 en 3 oktober
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HEIM  IN BEELD
Een impressie van het project HEIM - Thuis in Transvaal. Tijdens het Open Podium in het HEIMhuis, 
tijdens de repetities, bezoek van het TransvaalJournaal, tijdens het ZomerZandPaviljoen, op straat. 
Meer beelden op www.heim-thuisintransvaal.nl
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HEIM - Thuis in Transvaal
wordt ondersteund door:
- Amsterdams Fonds voor de Kunst
- Stadsdeel Oost
- Bewoners Initiatieven Transvaal
- Rode Loper
- Prins Bernhard Cultuurfonds
- Dynamo
- Ymere
- Stadgenoot
- Rochdale
- Eigen Haard
- Albert Heijn Krugerplein
- The CutCompany
- Phantavision
- Keycolor
- Vertical Vision
- Kunst- en cultuurgebouw Tugela85

HEIM - Thuis in Transvaal is een initiatief van  Moving Arts Project (MAP) in 
samenwerking met bewoners van de Transvaal en kunst- & cultuurgebouw Tugela85.

Oplage: 800 stuks  -  Amsterdam, september 2010  -  € 1,00

KRUGERPLEIN


