
   kunstRUIM in ZUID - Diamant aan de Amstel 
 
PERSBERICHT                         Amsterdam, juni 2019 
 
kunstRUIM organiseert op 29 en 30 juni 2019 “kunstRUIM in ZUID - Diamant aan 
de Amstel”. Tijdens dit evenement is op drie karakteristieke locaties in de 
Amsterdamse Diamantbuurt het werk te zien van 32 Amsterdamse beeldend 
kunstenaars. Het evenement is gratis toegankelijk. “kunstRUIM in ZUID – 
Diamant aan de Amstel” is te bezoeken op zaterdag 29 juni en zondag 30 juni 
van 12.00 tot 18.00 uur in de monumentale Town Hall en moderne Diamond Hall 
van hotel Pestana Amsterdam Riverside (voorheen het Gemeentearchief), OBA 
CC Amstel en Broedplaats Cinetol. De kunstenaars zijn zelf op de locaties 
aanwezig om hun werk toe te lichten. Ook is het mogelijk om direct bij hen kunst 
te kopen zonder tussenkomst van derden. 
 
kunstRUIM is een nieuw onafhankelijk Amsterdams digitaal platform voor kunst, 
kunstenaars en kunstliefhebbers in Amsterdam. Via onze website en het organiseren 
van kleinschalige evenementen in de stad bieden wij lokale beeldend kunstenaars een 
podium om hun werk te laten zien en geven we kunstliefhebbers de gelegenheid om 
kennis te maken met deze kunst.    
 
“kunstRUIM in ZUID - Diamant aan de Amstel” is een ideale kans voor iedereen die 
wil weten wat er op kunstzinnig gebied leeft in Amsterdam Zuid. Kunstliefhebbers 
kunnen op drie  bijzondere locaties op een laagdrempelige manier in contact komen 
met beeldende kunst én met de kunstenaars, die allemaal wonen of werken in Zuid. 
 
Gratis informatie over het evenement is beschikbaar in de vorm van een speciaal 
katern in Wijkkrant ZUID. In de editie van 19 juni 2019 is een fullcolor kunstkrant / 
catalogus opgenomen dat geheel gewijd is aan “kunstRUIM in ZUID - Diamant aan de 
Amstel”. In deze kunstkrant zal van elke deelnemende kunstenaar een kunstwerk te 
zien zijn, inclusief zijn of haar gegevens en waar zijn of haar werk wordt vertoond. De 
krant wordt huis-aan-huis verspreid in Amsterdam Zuid, is verkrijgbaar op de 
deelnemende locaties én bij culturele instellingen in heel Amsterdam. 
 
“kunstRUIM in ZUID - Diamant aan de Amstel” is ook te volgen via internet en sociale 
media. Kijk op www.kunstruim.amsterdam of op onze Facebook- en Instagram-pagina 
(Facebook: @kunstRUIMAmsterdam, Instagram: @kunstruim). 
 
Adressen: 
Pestana Amsterdam Riverside:  Amsteldijk 67 
OBA CC Amstel:   Cullinanplein 1 
Broedplaats Cinetol:   Tolstraat 182 
 

 
…..Noot voor de redactie (niet voor publicatie)….. 

Voor informatie en beeldmateriaal (rechtenvrij) kunt u zich wenden tot 
Frans Salman 06 51431740 / Harm Smit 06 21507051  

of via: info@kunstruim.amsterdam 
 

kunstRUIM is een initiatief van: 
Stichting Open Ateliers Zuid              &  Stichting Saduso         
C. van Eesterenlaan 614                                Willemstraat 140 
1019 KD Amsterdam       1015 JE Amsterdam   
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