
FabCity De Bouwplaats        
Academie van Bouwkunst & StoneCycling 
 
De Academie van Bouwkunst programmeert op FabCity gedurende twee maanden een kavel.  Op deze 
bouwplaats van de school vinden activiteiten plaats die gekoppeld zijn aan het onderwijs. Hierbij staat het 
ontdekken, maken en experimenteren met nieuwe materialen centraal. We zoeken ook naar interactie met 
andere ‘bewoners’ van Fabcity.  De Bouwplaats biedt ruimte aan experimenten, presentaties en debat en 
verwordt in de tijd tot een collage van materialen voor de toekomst. Zo heeft Studioninedots heeft samen 
met StoneCycling, The TrueTalker gebouwd, een klein paviljoen op de Bouwplaats dat uitnodigt tot 
gesprek. 
 
Programma 
 
Vrijdag 3 juni 10:00 - 17:00 
Crafting the Facade Bakstenen van de toekomst 
Presentatie project baksteen van de toekomst met Baukje Trenning, Jochem Heijmans en Jurjen van der 
Horst, vrij toegankelijk 
 
Vrijdag 3 juni, 17:00 
Officiële opening ‘The TrueTalker’ 
Een paviljoen van Studioninedots en StoneCycling, aanmelden via  
https://www.eventbrite.co.uk/e/opening-truetalker-fabcity-tickets-25537889515 
 
Vrijdag 3 juni 16:00 – 19:00 
Master of Form – presentatie op Fabcity 
Aliki van der Kluijs, Bruno Vermeersch, vrij toegankelijk 
 
Zaterdag 4 juni 
Bakstenen patronen bouwen, de nieuwe Amsterdamse School 
Workshops met het publiek door Machiel Spaan en Baukje Trenning, vrij toegankelijk, aanmelden via 
https://www.eventbrite.co.uk/e/workshop-bakstenen-patronen-bouwen-de-nieuwe-amsterdamse-school-
tickets-25640742150 
 
Donderdag 9 juni, 19:00 - 21:00 
Het ware gesprek I over ‘de stenen van de toekomst’ 
Albert Herder en Machiel Spaan in gesprek met Koen Mulder (Het Zinderend Oppervlak), Ward Massa 
(StoneCycling), Jurriaan van Stigt (LEVS), Baukje Trenning, vrij toegankelijk, aanmelden via 
https://www.eventbrite.co.uk/e/gesprek-over-stenen-van-de-toekomst-tickets-25715411488 
 
Zaterdag 11 juni 15:00 - 17:00 
Bakstenen patronen bouwen, de nieuwe Amsterdamse School 
Workshops met het publiek door Wouter Kroeze, vrij toegankelijk, aanmelden via 
https://www.eventbrite.co.uk/e/workshop-bakstenen-patronen-bouwen-de-nieuwe-amsterdamse-school-
tickets-25693387614 
 
Donderdag 16 juni, 19:00 - 21:00 
Het ware gesprek II over ‘de stenen van de toekomst’ 
Albert Herder en Machiel Spaan in gesprek met Harrie Vekemans (MADE), Peter van Assche (SLA), Eric 
Geboers (Salt City Project), Jochem Heijmans, vrij toegankelijk, graag aanmelden via 
https://www.eventbrite.co.uk/e/2e-gesprek-over-stenen-van-de-toekomst-tickets-25771203363 
 
 
Met dank aan:  FabCity, Academie van Bouwkunst Amsterdam, StoneCycling, Den Daas, Zilverschoon, 
Studioninedots, M3H. ‘The TrueTalker’ is tot stand gekomen dankzij Smit’s bouwbedrijf bv, IC Netherlands 
bv, St. Joris Keramische industrie en Saint-Gobain Weber Beamix bv. 
 
 
 
 

 


