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Tijdelijke invulling Blijburg-paviljoen door LOLA
LOLA (Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam) gaat de tijdelijke invulling verzorgen van het
voormalige Blijburg-paviljoen. Dat doet zij in samenwerking met De Ruimte en diverse organisaties en
bewoners uit IJburg. LOLA is bekend van succesvolle broedplaatsen als Lola Luid in Nieuw-West en
Lola Lik in de voormalige Bijlmerbajes en realiseert ontmoetingsplekken waar lokaal en creatief
initiatief de ruimte krijgt om zich te ontplooien.
In korte tijd zijn tientallen maatschappelijke en creatieve ondernemers en bewoners uit IJburg
aangehaakt om, samen met LOLA, invulling te geven aan deze bijzondere plek. Het wordt een
tijdelijke broedplaats waar je buren ontmoet, heerlijk kan vertoeven, verleid wordt om zelf programma
te maken en als maker verbonden wordt met andere makers. Het wordt een nieuw thuis voor mensen
van alle leeftijden. Mensen worden niet aangesproken op verschillen maar op hun talenten en hun
IJburgenaarschap. De begane grond gaat in het teken staan van jong talent. Het wordt een maak,
ontwikkel -en podiumplek die we samen met jongeren uit IJburg en culturele makers gaan vormgeven.
Het paviljoen krijgt een andere uitstraling en zal zich meer dan voorheen richten op IJburg zelf, maar
de visie van Blijburg als vrije speelhaven wordt voortgezet. Wat zou er kunnen gebeuren op een dag?
Een brunch voor de hele familie in het eetcafé; een meet-up van woonpioniers in het
bezoekerscentrum waar oude en nieuwe IJburgers inspireren in duurzaam en circulair wonen; een
oudergroep komt bij elkaar in de zandbakbar voor thee en uitwisseling, terwijl de kinderen zandtaartjes
bakken; jongeren organiseren een schrijverskamp met hiphoppers en singer-songwriters; in de
textieldrukkerij leer je je eigen T-shirt bedrukken; een brassband repeteert in de oefenruimte op de
begane grond; thuiskoks verkopen hun heerlijke maaltijden vanuit de Toko; en de dag sluit af met een
eigen clubavond door talentvolle jonge dj’s en muzikanten.
Bij de werving van personeel voor het restaurant door De Ruimte zal de nadruk liggen op jongeren uit
IJburg. In de keuken en in de bediening doen zij hun eerste werkervaring op en raken zo betrokken bij
de plek. In de podiumzaal kunnen ze ondervinden hoe het is om programma's te maken en productie
te doen voor evenementen.
LOLA host samen met De Ruimte de creatieve en maatschappelijke broedplaats en gaat
samenwerkingen aan met o.a Natuurlijk IJburg, Rightaboutnow Inc., SET, IJburg College, de Warren
en Wij_land. Onze blik ligt op IJburg. Er wordt zeker geput uit de energie en creativiteit van de rest
van de stad, maar alles moet zich wortelen in het lokale netwerk. Bewoners zijn niet alleen passanten of
consumenten, maar ook betrokkenen, makers en initiators. IJburgers hebben ideeën, netwerk en
capaciteiten en zijn in staat om, samen met hun buren, waardevolle plekken te maken. LOLA zorgt
voor een flexibel kader, met samenwerkingspartners en heldere beheers- en exploitatieafspraken en
geeft ruimte aan bewoners om mee te kleuren. De eerste IJburgers hebben reeds hun plekje in het
programma, zoals de 11-jarige Dychairo en tante Genia met een prikfeest, muziekavonden door
(Jazz)muzikant Roy of de collectieve sauna van Pieter. IJburgers met een eigen initiatief zijn welkom
om zich te melden via info@leegstandoplossers.nl
De komende maanden werkt LOLA met haar partners en gemeente verder aan de opstart van het
project, waarna in samenwerking met Rightaboutnow wordt toegewerkt naar een groots
openingsevent.

