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Kunstplein (95)
De ommuurde binnentuin wordt 
omge toverd tot Kunstplein waar 
je kunt genieten van decoratieve 
kunstvoorwerpen, schilderijen en 
live popmuziek uit de jaren 90! 
Met kunstenaars Toon Jansen, Paul 
Santman, Erik Eek en Marian Oud.
Hollywoodlaan 87 t/m 95

Filosofisch café (18)
Waarom is een Filmwijker een Almeerder 
maar de Almeerder geen Filmwijker? De 
grote en kleine vragen van het leven. 
Filosofeer erover in het Filosofisch café  
met Jaap Bosscha en Maarten Manson. 
Hollywoodlaan 18

City Senses (258)
Een belevingspark met een mix tussen 
kunst, wetenschap en spel in ons 
eigen Lumière park. Marcel Kolder en 
Mira Ticheler vertellen erover. Met 
lichtbeelden en een interactief kunst-
werk. James Stewartstraat 258

Minirecitals en FIlmwijklied (85)
Muzikale duizendpoot Miranda Driessen is 
zangeres, orthopedagogisch muziekbeoefe-
naar en componist. Maar tijdens de Parade 
vooral een ware stembevrijder. Bezoek een 
miniconcert met pianist Diederick Koonstra 
en bevrijd je stem tijdens het instuderen 
van het Filmwijk lied. Aanvang: 14 en 15u. 
Hollywoodlaan 85

Beeldentuin (1)
Iers en Belgisch hardsteen, marmer 
uit de hele wereld, albast, opaal, ser-
pentijn, onyx… kortom: de beelden 
van Annemiek Schrama. Ga zelf maar 
kijken en voelen in haar beelden tuin! 
Ingrid Bergmanstraat 1

Workshop Babygebaren (19)
Het kan in de Filmwijk! Tijdens twee 
mini-workshops leert Desirée Jongejan-
Bruins je een aantal gebaren die goed van 
pas zullen komen in de communicatie met 
je baby of peuter. Of baas, wellicht. 
Hollywoodlaan 19

Platform Filmwijk en Filmwijk Energiek!
Ontmoet de mensen van Platform Filmwijk die zich al 
sinds 2002 inzetten voor de belangen van Filmwijk(ers). 
Filmwijk energieneutraal in 2022? Laat je voorlichten 
over wat je als Filmwijker kunt doen om energie – en 
dus geld – te besparen! Kraam op het schoolplein

Schatzoeken in de wijk (2)
Geocaching. Het is iets met GPS 
en schat zoeken en een hobby van 
duizenden mensen wereldwijd. Angela 
en Jan weten er alles van en gaan met 
jou op zoek naar de verborgen schat 
in de wijk. Wel je telefoon meenemen! 
Uitleg om 14.30, 15.00 en 15.30 uur.  
Henry Fondastraat 2 - achter

Expositie ‘Terug naar 1992’
Waan je in 1992 bij het bekijken van 
de tentoonstelling ‘Terug naar 1992’. 
Kijk hoe de wijk er toen uitzag en  
verheug je dat die anno 2017 nog 
veel mooier is.  In de school, boven

Doorlopende filmvoorstelling
‘Cineac’ met veel beelden van toen. 
BouwRAI 1992, filmsterren, muziek en 
de pracht van de wijk. In de school, 
Buurtlokaal

Architectuur rondleidingen
Een aantal steengoede gidsen leiden je rond langs 
onze eigen Filmwijk monumenten. Om 14 uur, en bij 
voldoende belangstelling ook om 15.30 uur. 
Start vanaf het schoolplein

 Informatiekraam 
Hier weten ze alles over wat, wanneer, wie en waar tijdens het feest! En ze verkopen er ook het 
jubileumboekje ‘Thuis in de Filmwijk’, voor slechts € 2,-. Op = op!

Kunstschilder Steve White (148)
Niet gehinderd door enige scholing  
maakt Steve grote kleurrijke doe-
ken. Zin om verf te ruiken? Sla dit 
kunstenaars atelier dan vooral niet 
over! Wie weet kom je wel naar 
buiten met een prachtig werk om een 
LSM (Leeg Stuk Muur) op te vrolijken! 
Hollywoodlaan 148

Fotoexpositie Peter Teunissen (85)
Peter Teunissen fotografeert organische 
structuren: ware kunstwerkjes! Maar ook 
straatfotografie en portretten zijn hem niet 
vreemd. Gaat dat zien! Hollywoodlaan 85

Expositie Eefje van Twillert (212)
Deze kunstenares vindt haar inspiratie na 
30 jaar wonen en werken in de overzeese 
gebiedsdelen, nu op de voormalige Zuider-
zeebodem: de bossen rond Almere. Ze 
vereeuwigt ze met acrylverf en aquarel!
James Stewartstraat 212

Fotoexpositie Mona Alikhah (202)
Wie kent haar niet, de Almeerse fotografe Mona Alikhah. Haar portret-
ten laten de mens zien zoals hij/zij is. Sfeervolle reportages geven je het 
gevoel dat je erbij was. En dankzij haar Iraanse wortels, staat er ook 
nog Iraanse saffraanthee voor je klaar!  James Stewartstraat 202

Ayurveda, wat is dat? (24)
Alles wat je altijd al wilde weten over 
Vata Dosha, Pitta Dosha en Kapha 
Dosha. Tipje van de sluier: ruimte, 
lucht, vuur, water en aarde. Kortom: 
Ayurveda. Mevrouw Vaid van Ayur 
Mantra vertelt je er alles over. Goed 
voor de levenskracht! 
Bette Davisstraat 24

Woman in Change (24)
Succesvoller, tevredener en blijer 
worden? Verander je leven dankzij 
Woman in Change. Woman, voor 
vrouwen dus. Maar mannen mogen 
ook komen luisteren naar expert en 
coach Myriam Wanders-Wieringa. Het 
zou zo maar kunnen dat deze bijeen-
komst een eye opener wordt. 
Bette Davisstraat 24

Filmwijk Parade 2017      Filmwijkers zetten de deuren open op 23/09!
De Filmwijk Parade. Voor het eerst in 2005*, nu na 12 jaar een tweede editie. Met nieuwe (en oude!) deelnemers. Je bent welkom op zaterdag 23 september tussen 14 
en 17 uur. Toegang is gratis. Deze Parade is slechts één onderdeel van het feestelijke programma. Kijk voor alle informatie op de website www.filmwijkalmere.nl/25jaar.

* De succesvolle 
Filmwijkparade van 2005 

werd georganiseerd door Henk van den 
Einden. Op www.filmwijkalmere.nl/25jaar 
vind je nog een filmverslag van die editie.

CENTRALE LOCATIE: BASISSCHOOL POLYGOON - Hollywoodlaan 109

FILMWIJKBOUWRAI25


