
Receptie
Locatie  Piet Heinkade 231, Amsterdam
Datum  vrijdagmiddag 23 juni 2017
Tijdstip  16.00 – 17.30 uur  (inloop vanaf 15.30 uur)

Het Ramses Shaffy Huis is een burgerinitiatief vanuit de Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam en richt 
zich op de combinatie van wonen, werken, creëren en exposeren. Het Ramses Shaffy Huis is gerealiseerd in 
het nieuwbouwcomplex Costa Rica, gelegen aan de Piet Heinkade, en bestaat uit een sociëteit op de begane 
grond en 36 woningen op de eerste twee verdiepingen van het gebouw. Deze woningen heeft Stadgenoot 
gereserveerd voor jonge en oudere kunstenaars en zijn sinds juni 2016 allemaal bewoond. De jonge kunstenaars 
zijn recent afgestudeerd aan de Amsterdamse kunstopleidingen, terwijl de oudere kunstenaars al veel ervaring 
hebben opgebouwd en soms zelfs al een heel werkzaam leven achter de rug hebben. Het idee achter het 
Ramses Shaffy Huis is dat jong en oud elkaar blijven inspireren, creatief  blijven en de eigen vitaliteit stimuleren 
en behouden.
In de sociëteit komen de kernpunten creëren, exposeren en ontmoeten bij elkaar en is ook een zorgpunt 
ingericht door Zorggroep Amsterdam Oost, zodat mensen die meer zorg nodig hebben dit dichtbij huis kunnen 
regelen wanneer ze daaraan behoefte hebben.  

Broedplaats Costa Rica is gevestigd op de begane grond, naast de sociëteit. Het omvat zes ateliers voor 
kunstenaars vanuit het Ramses Shaffy Huis en voor kunstenaars van buitenaf. Broedplaats Costa Rica wordt 
gerund door Stichting Urban Resort. Urban Resort is een non-profitorganisatie die betaalbare werkruimtes, 
soms gecombineerd met woonruimte, realiseert voor de culturele en sociale sector. Hierbij gaat het om plekken 
om te werken en vrijuit te experimenteren op artistiek, sociaal en maatschappelijk vlak. Broedplaats Costa 
Rica is een initiatief van Urban Resort en Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam.

Het Ramses Shaffy Huis is gevestigd in het voormalige Oostelijk havengebied aan het IJ, dat zich de afgelopen 
jaren heeft ontwikkeld tot een stedelijk woon- en leefgebied met een uitgesproken culturele signatuur. Langs 
het IJ zijn vele culturele centra gevestigd: Pakhuis de Zwijger, Pakhuis Wilhelmina, Het Lloyd Hotel Culturele 
Ambassade, De Nieuwe KHL, Club Panama, Eye en A’DAM Toren. Dit biedt de bewoners van het Ramses 
Shaffy Huis de mogelijkheid te participeren in de aanwezige culturele netwerken. 

Het  Ramses Shaffy Huis is mede mogelijk gemaakt door het bestuur van de stichting Kunstenaarshuizen 
Amsterdam in samenwerking met woningcorporatie Stadgenoot, Urban Resort, het gemeentelijk Bureau 
Broedplaatsen, Stadsdeel Oost, Stichting Ramses Shaffy Fonds voor jonge kunstenaars, Zorggroep Amsterdam 
Oost, Het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor, Het Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Hulp na Onderzoek, 
de Ramses Raad, Studio Ernst, Stijl No7,  Het Andreas Cultuurfonds en natuurlijk de veertig kunstenaars van 
het Ramses Shaffy Huis.
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meer informatie via Siep de Haan: siepdehaan@andreascultuurfonds.nl / 06 51 40 25 85

persoonlijke uitnodiging


