
Het levensverhaal van THONET vertellen wij u tijdens
een THONET meubel tentoonstelling die
het Restauratie Center organiseert in ons aterlier op
Landgoed Klarenbeek.
 
Onder het genot van een heerlijk diner wordt u uitgelegd
wat de kracht is en was van het meesterschap van
Thonet. Dit alles In de prachtige ambiance van het
atelier.
 
Een heerlijk ontspannen avond, terwijl u kennis maakt
met deze virtuoos. 

THONET
Expositie

Introductie Restauratie Center

Bij het Restauratie Center kunt u terecht voor het vakkundig restaureren en conserveren
van al uw antiek. Dit gebeurt op authentieke en verantwoorde ethische wijze. Denk hierbij
aan meubelen maar ook aan uurwerken, prenten, porselein en vele andere historische
objecten. Bij het atelier van het Restauratie Center kunt u terecht voor alle specialistische
vakdisciplines.

‘Oude objecten vertellen een verhaal. Een verhaal van ambachtelijk vakmanschap, maar
ook een verhaal van de gebruikers door de tijden heen. Dat verhaal gaat helaas nog te
vaak verloren. Dit komt vooral doordat mensen niet beseffen wat de waarde van een
antiek object is. Het belang van het object wordt onderschat of de kennis om het object in
goede staat te brengen of te houden ontbreekt. Het is onze passie deze antieke objecten
voor onherstelbaar verval te behoeden.’
 
Graag vertellen we u 12 en 14 maart aanstaande het verhaal van; 

                                           Michael Thonet (Boppard, 2 juli 1796 - Wenen, 3 maart 1871)
 

Dineren met THONET ''een unieke beleving''

Informatie



Navigatie adres      
Kopermolenweg 9 (aan de rechterhand)  
7382 BM
Klarenbeek          
                       

Website Facebook

Dineren met THONET kan op 12 en 14 maart in ons atelier te Klarenbeek.
We starten om 18.00 uur en eindigen om 22:00 uur. Kosten voor deze bijzondere avond
bedragen € 47,50 inclusief 3-gangen diner met een welkomsdrankje. (excl. drankjes).

Het dineren met THONET vind plaats op het landgoed Klarenbeek waar ons atelier is gevestigd.
Dit atelier ligt naast de zagerij van de vroegere sigarenkistjes fabriek van het landgoed.

U kunt zich hier aanmelden tot en met woensdag 8 maart voor deze exclusieve presentatie met
diner. Heeft u voedsel allergieen dan vernemen wij dit graag van u.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u nieuwsbrief@restauratie-center.nl toe aan uw adresboek.
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