
28 februari t/m 7 juni 2015 
Your Light is my life 
De sculpturen en installaties van 
Kintera ‘leven', kunnen bewegen, 
communiceren, disfunctioneren en 
zijn soms volkomen absurd. In de 
tentoonstelling worden bezoekers 
ondergedompeld in Kintera's 
wereld: een bijzondere ervaring  
en een ‘must-see'.  
www.kunsthal.nl 
 
Elke vrijdagavond is het museum 
open tot 22 uur met een bijzonder 
programma. Bij het van 
Goghmuseum te Amsterdam. 
En iedere eerste vrijdag van de 
maand pakt het Van Gogh Museum 
groots uit met een avond vol 
spraakmakende bands, schrijvers, 
performances, videokunstenaars, 
workshops, een cocktailbar en nog 
veel meer. Andere Vrijdagavonden 
is de programmering wat 
kleinschaliger. Dan is er altijd een 
DJ, VJs, gratis rondleidingen en een 
cocktailbar. 
www.vangoghmuseum.nl 
 
7 maart 2015 t/m 8 maart 2015 
Museumnacht 010 
25 Rotterdamse musea en culturele 
instellingen verwelkomen u op 
zaterdag 7 maart van acht tot 
middernacht voor een feestelijk 
avondje cultuur hoppen. Dompel u 
in Museum Boijmans Van 
Beuningen onder in de 
ontzenuwende zwartgalligheid en 
vermakelijke absurditeit van de 
tentoonstelling ‘La La La Human 
Steps’ of geniet eens in de 
avonduren van uw favoriete 
kunstwerk uit de Rotterdamse 
collectie. 
http://www.boijmans.nl 
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20 t/m 22 maart  
Beurs eigen huis Jaarbeurs Utrecht 
Ga je een huis bouwen of heb je  
verbouwplannen? 
 Er komt veel bij kijken er zijn veel  
keuzes te maken. Bezoek de Beurs  
Eigen Huis om je te oriënteren wat  
de mogelijkheden zijn. 
(Daarna kun je met ons een  
vrijblijvende afspraak maken om  
samen na te denken over  
je plannen!). 
http://www.realiseerjedroomhuis.nl 
 
5 april 2015  
Sunday market 
Waar? Amsterdam Westergasfabriek 
www.sundaymarket.nl 
 
 
6 t/m/15 maart  
HOTSPOTDAGEN Breukelen. 
Weekend 6 t/m 8 maart kunst route. 
Ook met workshops!. 
Weekend van 13 t/m 15 maart 
Theater on tour met leuke 
voorstellingen en straatacts!. 
www.hetkunstenaarscollectief.nl 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tips enzo

 MUSEA 


 

MAART	  
	  


  GESPOT  DOOR EM 

EM Interieur architecten 03.15 
	  

28 maart 2015 t/m 6 maart 2016 
Van Cobra tot studio Job 
De tentoonstelling ‘Figuratie; van 
Cobra tot Studio Job’ presenteert 
stoffen en objecten van een aantal 
belangrijke (textiel)ontwerpers en 
kunstenaars uit de periode 1950  
tot heden. 
www.textielmuseum.nl 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Boeken 
1] Lead is een nieuw magazine 
concept waarbij de creatieve 
industrie van Eindhoven en 
omgeving in een mondiale 
context wordt geplaatst. 
2] Room inside contemporary 
Interiors 
PHAIDON isdn 9780714867441 
	  

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 

 
 

Boekenkast met open constructie, 
waardoor deze overal in de ruimte 
geplaatst kan worden. 
Float by Anny Wang uit Zweden 
 

BEURZEN/OVERIGE 

VRAAG HET EM 

? 

Hats and coat rack by universum positivo 

Ontwerp Ilse Crawford  For: From Us Whith Love te 
koop bij Ikea 
 

Progetti Rnd Lab Fun time 

29 maart  gaat de  klok een uur vooruit ! 
De dagen worden weer langer, de zon breekt af en toe door en de crocusjes  
schieten weer uit de grond. 
20 maart start van de Lente : nieuw leven! 
Oftewel gespot: jong talent, leuke kapstokken, en hippe klokken! 

Progetti koekoeksklok tutu 
Ontwerp; Matia cimadoro 

Vitra Asterisk Clock klok 
Ontwerp; George Nelson 

29 03 2015 + 1 uur 

Rosendahl Picto wandklok 
Wekkerradio 

    Tivoli model 10 

Jongtalent – nieuw 

Zutik Jean Louis Iratzoki 
http://www.alki.fr 
	  
 

Stropp hooks 
 http://bylassen.com 
 

Butterfly door Makers by agenda’s nieuw 
merk bedacht door architecten 
	  
 

Jas blijft binnen…… 

Gespot op Materia beurs; 
3D printed soft seating. 
Ontwerp Lialian van Daal 
 

LOKAAL 

Maart ook wel: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, dorremaand  hier 
worden wij niet echt vrolijker van…Wij zouden meer gaan voor de positieve 
benadering, Maart ook wel;  de maand dat de dagen ietsje langer worden,  de 
zon af en toe heerlijk doorbreekt en de crocusjes weer uit de grond schieten, 
lammetjes weer door de wei zien huppelen en  de jas af en toe al op de 
kapstok kan. En 29 maart de  klok een uur vooruit gaat. 
Oftewel gespot: jong talent, leuke kapstokken, en hippe klokken! 


