9

Sense & Care platform opent tentoonstelling 26 september!

Vrijdag 26 september heeft de succesvolle en
drukbezochte opening van de tentoonstelling
Poëtisch Ingenieursschap – ontwerpen vanuit de
zintuiglijke beleving, plaatsgevonden in het ABC
Architectuurcentrum te Haarlem. Na een korte
introductie over het Platform Sense and Care en
de bijhorende tentoonstelling werd de
tentoonstelling geopend met een inspirerende
lezing door Els Zijlstra, directeur van Materia.
Vluchten, vechten en vrijen dat is basaal wat we
doen, gekeken naar de reactie van de zintuigen.
Vervolgens werd ingehaakt hoe de zintuigen
werken en hoe de mens ervaart.

De tentoonstelling zal tot 22 Januari 2015 te zien
zijn in het ABC Architectuurcentrum te Haarlem
en zal vervolgens verhuizen naar de faculteit
Bouwkunde van de Technische Universiteit
Eindhoven.
Op de website www.senseandcare.nl vindt u meer
informatie over het Platform Sense and Care en
de tentoonstelling. Ook kunt u zich daar
inschrijven voor de verschillende workshops die
gegeven gaan worden.

http://www.senseandcare.nl/

Kellebeek College opgeleverd!

De start van het schooljaar 2014-2015 is op het
Kellebeek College feestelijk ingeluid. In het nieuwe
gebouw, gelegen aan de Oostelijke Havendijk, zijn
afgelopen maandag tal van nieuwe scholieren welkom
geheten. De officiële opening zal plaatsvinden in de
week van 10 tot en met 14 november a.s.. Wij wensen
de leerlingen graag veel succes met hun opleiding in het
nieuwe gebouw!

http://www.jeannedekkers.nl/nl/projecten/kellebeek-college-roosendaal/

Discussie Conny Janssen TU Delft

Op vrijdag 19 September heeft Jeanne Dekkers
op de Technische Universiteit Delft een interview
gehouden met Conny Janssen van het moderne
dansgezelschap Conny Janssen Danst. Het thema
van het interview, Others About Us 2.0, ging over
architectuur en de beleving van ruimte vanuit het
perspectief van buitenstaanders, dus nietarchitecten. Het werk van Conny Janssen wordt
niet alleen gekenmerkt door een sterke en theatrale lichaamstaal maar staat ook bekend om de
aparte locaties waar de voorstellingen plaatsvinden.

Het interview werd heel goed ontvangen door de
studenten aangezien Conny Janssen met haar werk
inspeelt op de architectuur en de beleving van een
locatie.

Ontwerp hanglamp voor entreehal Kellebeek College

Nu het Kellebeek College in gebruik is genomen en
de officiële opening er aan komt rest ons nog de taak
om de lamp in de centrale ontvangsthal te
ontwerpen. Op dit moment zijn we bezig met het
toetsen van verschillende duurzame toepassingen in
lampontwerpen.

http://www.jeannedekkers.nl/nl/projecten/kellebeek-college-roosendaal/

http://www.jeannedekkers.nl/

