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Chapter 1 : Art Deco Toegelicht
European association for the preservation and promotion of jewish culture and heritage 24 toegelicht: - de
begraafplaats moorse art - deco stijlgewijd in 1893, blijft deze gebedsplaats een bron van vreugde en fierheid
voor de joodse gemeenschap. het is een van de mooiste juwelen van de stad antwerpen - het diamantmuseum provincie antwerpen, gelegen in de joodse wijk, een bewijs In het indrukwekkende art deco-geïnspireerde
gebouw, de empire state building in new york, werden voor het eerst geanodiseerde aluminium onderdelen
gebruikt, hierbij teruggaand tot 1931. aluminium wordt nu in een ganse reeks van toepassingen in bouw en
constructie aangewend en is het materiaal bij uitstek voor gordijngevels, vensters en andere beglaasde
structuren. het wordt zeer veel ‘renaissance en barok’, ‘art deco’…) of het werk va n een specifieke ontwerper
(‘art nouveau: henry van de velde’, ‘het eames-fenomeen’…) wordt b elicht. voor wie vertrouwd is met het
gentse design museum, bevat de publicatie uit 2007 weinig nieuws. meer zelfs, de inhoud van het boek is een
nauwelijks geactualiseerde versie van het themanummer over het gentse museum van 1. sélectio, het atelier
d’art van au bon marché. interbellum, 21/1, 2001, 7-13. 2. in memoriam renaat braem. art deco in flanders
forms of flanders: from henryvan de velde to maarten van severen 1900 -2000. ludion, gent, 2001, 15-21. 11.
een geschenk van nederland aan vlaanderen: de noord-nederlandsche keurboekerij, 1913. interbellum, 21/4,
2001, 5-15. 12. de centrale; het De erfenis van art nouveau (en in mindere mate art deco, dat in de jaren ‘20
opkwam) leeft in volle glorie voort in brussel in bijna elk gebouw in sommige wijken zoals het welvarende
elsene en sint-gilles.De microbrouwerijen, koffieateliers en street art. op aanraden van lokale foodies op
aanraden van lokale foodies dineren we bij restaurant matterhorn in cuba street.Auschwitz ii (irkenau). lunch
in restaurant art deco te ocwiecim. in de late namiddag retourrit naar het hotel. vrije avond met vrij avondmaal.
dag 4: zoutmijn van wieliczka (o-a) Lezing “art déco” door ton spamer dinsdag 16 februari, aanvang 20.00 uur
locatie: partycentrum den heuvel . tijdens de jaarvergadering worden aan de hand van het jaarverslag de
activiteiten en het verslag van de werkgroepen van het afgelopen jaar door-genomen. de notulen van de
jaarvergadering 2015 worden toegelicht en de bestuursverkiezing en kas controle zullen passeren. het
financieel
Worden deze plannen toegelicht. het edah museum zal worden omgebouwd naar een nationaal museum voor
levensmiddelen. het museum op de huidige plek zit nu met 10.000 bezoekers per jaar aan zijn top., een
verhuizing naar een grotere ruimte wordt onafwendbaar als dit aantal de komende jaren kan worden
verdubbeld. een modern museum biedt meer dan alleen een presentatie van spullen uit de voorbije Toegelicht
en onderbouwd. 8 collectiestrategie keramiekmuseum princessehof 2011-2015. collectiestrategie
keramiekmuseum princessehof 2011-2015 9 . samenhang, geschiedenis en omgeving herindeling in azië en
europa de keramische collecties van het museum zijn nu tradioneel-academisch ingedeeld naar objectsoort
(tegels), stijl (art nouveau en art deco), gebied (azië, europa en landen van de Heeft een opmerkelijk art deco
omslagontwerp, terwijl de plaatjes opmerkelijk primitieve in bruin gedrukte tekeningen zijn. dit was de
zwanenzang van bouma. het familiebedrijf sloot in april 1926 en ging in augustus onder de hamer “wegens
voortdurende ziekte van de eigenaar”. de aanduidingen serie a en serie n verwijzen naar de nummering van de
diverse series bruine reclameplaatjes in de
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