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Activiteitenoverzicht Atelier 77 - april 2021 

Atelier 77 is een creatieve werkplaats waar iedereen terecht kan om samen of zelfstandig aan de slag 
te gaan.  

Het is een ontmoetingsplek dat zich richt op nieuwkomers. Er worden creatieve activiteiten 
georganiseerd en activiteiten die zich richten op taalontwikkeling en het ontmoeten van nieuwe 
buurtbewoners. In het Atelier kunt u aan de slag met klei, stoffen en verf. Ook bieden we 
activiteiten aan rondom het maken van video’s, foto’s en audio’s. Het is een plek waar iedereen 
samen kan komen om iets nieuws te creëren. U kunt zelf aan de slag, of onder begeleiding.  

Vechtstraat 77 

1079 JA Amsterdam  

020 46 20 365  

woensdag en donderdag 9.00-17.00 uur 

www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/atelier77 

Contact: Saskia van der Aa saa@dynamo-amsterdam.nl 06 30 65 68 70 

 

Corona is nog steeds om ons heen, maar met kleine groepjes kunnen we samen toch iets voor elkaar 

betekenen. Dit doen we natuurlijk wel met de hygiëne maatregelen, vragen we u naar uw 

gezondheid en houden we nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar. 
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dag tijd activiteit Begeleider 

Maandag 08.30 – 10.30 uur Nederlandse les 
Kosten: gratis 

Aanmelden verplicht 

saa@dynamo-amsterdam.nl  

06 306 568 70 

020 46 20 365 

Woensdag 08.30 – 10.00 uur Koffie uurtje 
Gezellig samen in gesprek gaan met andere 
buurtbewoners 

Kosten: gratis 

Alleen op afspraak 

saa@dynamo-amsterdam.nl  

06 306 568 70 

020 46 20 365 

Woensdag 11:00 - 12:30 uur Klei activiteit 

Kosten € 1,- (materiaal) 

Aanmelden verplicht 

saa@dynamo-amsterdam.nl  

06 306 568 70 

020 46 20 365 

Donderdag 12:00 – 14:00 uur Creatieve inloop 

Kosten: € 1,-  (materiaal)  

Aanmelden verplicht 

saa@dynamo-amsterdam.nl  

06 306 568 70 

020 46 20 365 

Donderdag  14.30 - 15.00 uur Buurtwandelen 

Kosten: gratis 

Aanmelden verplicht 

saa@dynamo-amsterdam.nl  

06 306 568 70 

020 46 20 365 

Vrijdag 08.30 – 10.30 uur Nederlandse les 

Kosten: gratis 

Aanmelden verplicht 

saa@dynamo-amsterdam.nl  

06 306 568 70 

020 46 20 365 

 

Heeft u een leuk idee voor de buurt? 

Dan horen wij dit graag en kijken we samen naar de mogelijkheden. 

Bel ons op 020 46 20 365 

 

I.v.m. corona is het niet mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen bij de 
activiteiten. Heb je behoefte aan contact? Wil je deelnemen aan een van de 
activiteiten? Wil je het atelier van binnen bekijken? Neem dan contact op en 
maak een afspraak.  

 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
mailto:saa@dynamo-amsterdam.nl
mailto:saa@dynamo-amsterdam.nl
mailto:saa@dynamo-amsterdam.nl
mailto:saa@dynamo-amsterdam.nl
mailto:saa@dynamo-amsterdam.nl
mailto:saa@dynamo-amsterdam.nl

