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14/04/15	  t/m	  19/04/15	  
De	  Salone	  del	  Mobile	  Milaan	  
De	  Salone	  del	  mobile	  is	  op	  alle	  
beursdagen	  voor	  het	  vakpubliek	  
geopend	  van	  9.30	  uur	  tot	  18.30	  uur	  en	  
op	  zaterdag	  en	  zondag	  is	  de	  beurs	  ook	  
geopend	  voor	  consumenten.	  
www.salonemilano.it	  
	  
5 april  2015  
Sunday market 
Waar? Amsterdam 
Westergasfabriek 
www.sundaymarket.nl 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
18/04/15	  t/m	  26/04/15	  
Na.onale	  museumweek	  	  
Elk	  museum,	  elke	  collecRe	  toont	  ons	  
een	  deel	  van	  een	  geweldige	  rijkdom,	  
ons	  echte	  goud!	  Een	  enorm	  cultureel	  
kapitaal,	  dat	  van	  ons	  allemaal	  is.	  U	  kunt	  
het	  ontdekken	  door	  verrassende	  
iniRaReven,	  binnen	  en	  buiten	  de	  
muren	  van	  het	  museum.	  	  
www.naRonalemuseumweek.nl	  
	  
	  27/03/15	  t/m	  16/08/15	  
De	  oase	  van	  Ma.sse	  De	  oase	  van	  
Ma*sse	  is	  de	  grootste	  tentoonstelling	  
van	  Henri	  MaRsse	  ooit	  in	  Nederland.	  
Met	  meer	  dan	  100	  werken	  is	  het	  
bovendien	  een	  van	  de	  meest	  
omvangrijke	  tentoonstellingen	  in	  de	  
geschiedenis	  van	  het	  Stedelijk.	  Ga	  mee	  
op	  reis	  langs	  de	  veelkleurige	  
topstukken	  van	  MaRsse	  en	  werken	  van	  
zijn	  Rjdgenoten	  uit	  de	  vaste	  
collecRe.	  Beleef	  De	  oase	  van	  Ma*sse!	  
www.stedelijk.nl	  
	  
	  

Kunstobject;  
Ontwerp: Steen Ipsen 
www.steen-Ipsen.dk 
 
 

Egg Vaas Moooi  

Globe Zero 4 “De chester”   
met knipoog naar de klassieke 
chesterfieldstoel 

Boeken	  
1]	  25	  Buildings	  -‐	  Cees	  Nooteboom	  
ISBN	  97-‐8907-‐686-‐3-‐627	  
	  
2]	  a	  history	  of	  Interior	  Design	  –	  
	  	  	  J.Pile	  &	  	  J.Gura	  
	  ISBN	  978-‐1-‐118-‐40351-‐8	  
	  
3]	  Hofleverancier–	  Paul	  Rem	  
	  ISBN	  10	  9040088802	  
	  

EM Interieur architecten 04.15 
	  

EM ontwerpt interieurs op 
maat. Samen met onze 
opdrachtgevers bepalen we de 
uitgangspunten. 
Zowel voor de particuliere als de 
projectmarkt. 
 
Kijk op onze site of stuur een 
mail voor een vrijblijvende 
afspraak
info@interieur-architecten.nl 
www.interieur-architecten.nl 

 
 

VRAAG HET EM ? 

MUSEA 

BEURZEN/OVERIGE 

April, de maand van Pasen en Koningsdag. Veel feestelijkheden, 
elegant meubilair, sierlijke lampen, eigentijdse kroonluchters passend binnen 
de nieuwe shiny trend waarin glimmende pailletjes, glanzende stoffen, 
spiegels, prints in zilver/goud en koper helemaal in zijn. Daarnaast een paar 
objecten  met een knipoog naar het “ei”. 

Heracleum led lamp  
Ontwerp: Bertjan Pot 

Orb modoluce 
o.a. In Koper, chroom en brons  

Egg vaas – Marcel Wanders 

PAAS ACCESSOIRES……… 

Serpentine  Ligne Roset ontwerp Eleonore 
Nalet, buitenstoel 

Zaterdag	  4	  april	  14.00-‐15.00	  
NS	  Koninklijke	  wachtkamers	  
StaRon	  Amsterdam	  CS,	  Baarn	  en	  	  
Den	  Haag	  CS	  
www.arRflex.nu	  
www.koninklijkewachtkamers.ns.nl	  
	  
	  
	  
	  

Runaway lamp 
Ontwerp: Nika Zupanc  

Oligo led lamp Flavia 
Ontwerp; 
O=enwälder	  und	  O=enwälder	  	  
 

Flavia van  
Onderen gezien 
Fantastisch voor  
In een vide! 

BEZOEK EENS…… 

Dinsdag	  t/m	  Zondag	  
Bezoek	  eens	  het	  Rietveld	  Schröderhuis	  
Reserveren	  noodzakelijk	  
www.centraalmuseum.nl	  
Doorklikken	  naar	  Rietveld	  	  schröderhuis	  
	  
	  

Het	  “ei”	  Brancusi	  
Te	  zien	  in	  het	  	  Kröller-‐Muller	  
Museum	  
Volgens	  Brancusi	  stelt	  deze	  
asymetrische	  ei-‐vorm	  de	  
volmaakte	  schoonheid	  voor.	  De	  
sculptuur	  bestaat	  uit	  een	  ovale	  
vorm	  van	  gepaRneerd	  brons	  
met	  een	  lengte	  van	  28,5	  
cenRmeter.	  Een	  groot	  deel	  van	  
Brancusi's	  werk	  kenmerkt	  zich	  
door	  abstracRe	  en	  eenvoud.	  
	  
Dinsdag	  t/m	  zondag	  10.00	  tot	  
17.00	  uur	  (de	  beeldentuin	  tot	  
16.30	  uur)	  www.krollermuller.nl	  
 

Le Bambole   
Ontwerp: Mario Bellini  
voor B&B italia 

Stijl trend: Shiny 

Tom Dixon 


