
Bekijk de webversie

UITNODIGING voor EXPOSITIE

2016 is het jaar dat de Amsterdamse School 100 jaar bestaat. De Amsterdamse School is
een revolutionaire architectonische beweging, welke gekarakteriseerd wordt door
bouwconstructies met organische vormen, decoratief metselwerk en artistieke glaspartijen. De
beweging inspireerde niet enkel de architectuur, maar ook onder andere de meubelkunst.
 
Ter ere van het 100 jarige bestaan van de Amsterdamse School organiseert het Restauratie
Center te Hilversum een afsluitende expositie die te bewonderen is van 1 t/m 17 december
2016 (zie onderstaand de openingstijden).
 
Voor de expositie is een Amsterdamse School ‘stijl’ kamer ingericht.  Bij een divers aantal
meubelen zullen de typische organische vormen en het artistieke kleurenspel te bewonderen
zijn.
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Tevens zullen er originele kunstwerken te zien zijn van de
hedendaags beeldende kunstenaar Bert Wouters (1959). Bert
zijn voorliefde voor de Amsterdamse School komt in veel van
zijn kunstwerken tot uiting.

Geïnspireerd op deze stroming heeft Bert, in samenwerking
met YANVAN, een exclusieve collectie armbanden ontworpen.
Deze zullen ook te bewonderen zijn tijdens de tentoonstelling.
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Openingstijden Expositie
 Wilt u zich wanen in een historisch interieur van 100 jaar geleden, dan nodigt het Restauratie

Center u van harte uit om van:
donderdag 1, vrijdag 2, zaterdag 3, woensdag 7, donderdag 8, vrijdag 9, zaterdag 10,

woensdag 14, donderdag 16, vrijdag 16 en zaterdag 17 december 2016  van 11:30 – 20:00
 (woensdagen tot 17:00 en zaterdag 17 tot 22:00) langs te komen in de showroom van het

atelier aan de Langestraat 69, 1211 GW te Hilversum. 
 

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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