
 

 

 

 

Nieuwsbrief FrozenSteel.nl – nr 6  – september 2021 
 
Deze nieuwsbrief online:  
 
Met: Grootste kunstmanifestatie van Amsterdam – Een middagje Amsterdam (Noord) – Centrale expositie - 
Aspergetijd alweer voorbij   – Kunstgids Amsterdam – Nieuw werk -  Save the date – Bezoek het atelier 
 
 
Beste Kunstliefhebber, 
Welkom bij deze zesde nieuwsbrief.  Gemiddeld eens per kwartaal een korte nieuwsbrief rondom mijn kunst: 
nieuw werk, ontwikkelingen en komende exposities. 
Reacties zijn van harte welkom. Stuur uw mail naar: Wichert@FrozenSteel.nl 
 
Grootste kunstmanifestatie van Amsterdam 
Komend weekend (2/3 oktober), na een anderhalf jaar afwezigheid, Open Ateliers Amsterdam Noord. 
115 kunstenaars, 50 lokaties en 9 hotspots. 
Een absolute aanrader voor iedere kunstliefhebber: een breed scala aan inspirerende kunst en een dwarskijk 
door een stadsdeel in snelle ontwikkeling. 
Mijn werk is te zien op drie verschillende hotspots: 
 Op de centrale expositie in het Draka-gebouw staat 'Boskroon'. Centrale Expositie – Hamerstraat 2-4 
 Op het tuinencomplex Buitenzorg staat een deel van mijn stalen beelden.  

Hotspot Tuinpark Buitenzorg - Zamenhofstraat 41 
 In De Werkplek vind je mijn bronzen werk. (op deze lokatie ben ik ook zelf aanwezig).  

Hotspot De Werkplek - Slijperweg 12A 
Hieronder  een kaartje met de lokaties aangegeven (alsmede de loop-/fietsafstanden). 
 
 
 

  



Een middagje Amsterdam Noord 
De expositie ‘Open Ateliers Amsterdam Noord’ is een perfecte gelegenheid om niet alleen een breed aanbod 
aan hedendaagse kunst te beschouwen, maar ook om (hernieuwd) kennis te maken met Amsterdam Noord 
en opvallende plekken te zien. 
Ik heb een suggestieroute samengesteld waarmee u langs alledrie de lokaties met mijn werk komt, en tevens 
zeer verschillende delen van Noord ziet. De route begint en eindigt bij Centraal Station en is circa 7 km lang. 
De route kan zowel te voet als per fiets worden gevolgd. 
 

 
 
De drie locaties met mijn werk liggen op loop/fietsafstand van elkaar (afstanden op de kaart zijn via de 
weg). 
Met behulp van de (gratis) GVB-ponten heeft u een mooi rondje: 
1. Achter het Centraal Station neemt u de pont naar de Buiksloterweg (5 min). 
2. Vanaf hier is het iets minder dan 2 km lopen naar de centrale expositie in de oude Draka-fabriek. 

Adres: Hamerstraat 2-4. Ter plekke kunt u een catalogus meenemen met daarin alle ateliers,  
hotspots, rustpunten, etcetera. 

3. Na de centrale expositie is het minder dan 1 km als u rechtstreeks via de vogelbuurt naar tuinpark 
Buitenzorg gaat. Adres: Zamenhofstraat 41.  
U kunt ook een kleine omweg maken via de hotspots Mellius Atelier 1 en halte Zamenhofstraat. Dit is 
ongeveer een halve km langer. 
Adressen: Aambeeldstraat 28 en Zamenhofstraat gebouw 108-124, 140 en 150 

4. Van tuinpark Buitenzorg naar hotspot De Werkplek is wat langer: 2.4 km. Tip: neem de route door 
het Noorderpark. Een verrassend deel van Amsterdam Noord. Adres: Slijperweg 12A 

5. Van De Werkplek naar het NDSM-veer is 1.6 km. U komt langs de hotspot NDSM. 
Adres: TT Neveritaweg 55-57 en Pontssteiger NDSM 

6. De pont brengt u met een fraaie haventoer in 15 minuten terug naar het vertrekpunt bij Centraal 
Station Amsterdam. 

 
Tip: Na afloop wat eten aan de oevers van het IJ? Volg de route andersom (6, 5, 4, 3, 2 en 1). 
Restaurants vlak bij knooppunten 2 en 3 aan het water.  
 
Tip: Wat ver om te wandelen? Pak de fiets. Op Amsterdam Centraal kunt u een OV-fiets huren. 
 
Meer informatie over Open Ateliers Amsterdam Noord: www.FrozenSteel.nl/openateliersnoord of 
www.Openateliersnoord.nl 
 



Centrale Expositie 
In de oude Draka-fabriek (waar vroeger kabels werden gemaakt) is de overzichtstentoonstelling met werk 
van alle deelnemende kunstenaars. Een goede manier om een snel overzicht te krijgen van het diverse 
aanbod tijdens Open Ateliers Amsterdam Noord. 
(En om – nog net voor de komende afbraak – een oude industrieomgeving te kunnen beleven) 
Van mijn hand staat er ‘Boskroon’. Een wat groter bronzen sculptuur dat perfect past bij het herfstige weer.  
 

 
Boskroon / Forrest Crown 
 
 
Aspergetijd alweer voorbij 
Sinds de laatste nieuwsbrief, waarin ik onder andere een expositie in galerie Kunstruim aan de Nieuwendijk 
aankondigde, heb ik enkele beeldjes gemaakt met als thema: asperges. De meeste hiervan zijn ondertussen 
verkocht, maar tijdens Open Ateliers Amsterdam Noord zijn er nog 3 beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers groen / Fresh Green             Donker bos / Dark Forrest                      Familie Asperges / Asparagus Family   



Kunstgids Amsterdam 
Net verschenen: de Kunstgids / Art Guide Amsterdam. 
Een weergave van de diversiteit van het kunstaanbod in Amsterdam in combinatie met een introductie van 
de Hollandse Meesters-collectie uit het Rijksmuseum. 
Een prachtig vormgegeven kunstgids die in de meeste musea-winkels, boekhandels en on-line verkrijgbaar is. 
Mijn werk vindt u op bladzijde 46 en 47. 
 
De Kunstgids Amsterdam is in te zien en te koop tijdens Open Ateliers Amsterdam Noord (locatie: hotspot De 
Werkplek – Slijperweg 12A). 
 
 
 
 
 

  



Nieuw Werk 
5 nieuwe werken hebben hun primeur tijden Open Ateliers Amsterdam Noord. 
Publicatie op de website vindt plaats ná deze tentoonstelling. 
Hier alvast een voorproefje. 
Kom de werken ‘live’ bekijken in De Werkplek, Slijperweg 12A (2 en 3 oktober, 12:00 – 18:00 uur) 
 

 
Preview nieuwe werken september 2021 (detail) 
 
Save the date 
Alweer twee jaar geleden vond de grote KunstRuim-expositie in hartje Amsterdam plaats. 
Zet vast in de agenda: 6 en 7 november KunstRuim 2021. 
De lokaties liggen nog niet 100% vast, maar in ieder geval zit het Hyatt Regency Hotel aan de Sarphatistraat 
er weer tussen. 
Ik hoop u daar te ontmoeten. 
 
Bezoek het Atelier 
Mijn atelier is in de Openbare Werkplaats in Amsterdam: een inspirerende omgeving waar doorlopend 
ambachtslieden in hout en staal aan het werk zijn. 
U bent van harte welkom om een kijkje in de werkplaats te komen nemen. Elke dinsdag ben ik aan het 
werk met nieuwe bronzen of stalen beelden.  
Meldt uw komst svp vooraf (wichert@FrozenSteel.nl). Dan zorg ik ervoor dat beeldjes  die u graag even 
ter hand neemt, ter plekke aanwezig zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tot slot 
Veel meer informatie en foto’s van mijn sculpturen vindt u op de website: www.FrozenSteel.nl 
Regelmatig op de hoogte blijven? Volg mijn Facebook-pagina: www.Facebook.com/FrozenSteel.nl 
Of volg me op Instagram: www.Instagram.com/FrozenSteel.nl 
Video’s van het maak-proces (zowel in staal als brons) op Youtube.  
Het FrozenSteel-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UClW-Y-FHakcVtd7zFD-xJlg 
En mijn video-kanaal: https://www.youtube.com/user/VideoWichert (maar daar staan óók heel veel schaats- en 
fiets-filmpjes op ;-) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wichert van Engelen 
Amsterdam 
 
 
 
Eerdere nieuwsbrieven: 
Nr 4: Groententijd  – Nieuwe versie Liefdesbrief  – Catalogus als bladerbaar e-boek  – Nieuwe kunst met een 
knipoog – Bezoek het atelier 
https://www.frozensteel.nl/uploads/1/0/1/0/101007276/frozensteel_-_nieuwsbrief_4_-_2020.pdf 
Nr 3: Pronkstuk afgelaste expositie – Nieuw werk – Cadeau’s Sint of Kerst – Bezoek het atelier 
https://www.frozensteel.nl/uploads/1/0/1/0/101007276/frozensteel_-_nieuwsbrief_3_-_2020.pdf 

Nr 2: Nieuw werk – Glas is weerbarstig – 360 graden – Ride to Art  – Exposities 
https://www.frozensteel.nl/uploads/1/0/1/0/101007276/frozensteel_-_nieuwsbrief_2_-_2020.pdf 

Nr 1: Nieuw werk – Welkom op werkplek – Nieuwe paden – Persoonlijke Kunst voor iedereen – 
Exposities 
https://www.frozensteel.nl/uploads/1/0/1/0/101007276/frozensteel_-_nieuwsbrief_1_-_2020.pdf 
 

 


