UITNODIGING
Met genoegen nodigen wij u uit voor de opening
van de tentoonstelling Art & Technology - Jan Doms
op zondagochtend 8 oktober om 11.00 uur in de
foyers van het Parktheater Eindhoven.
De feestelijke opening zal worden verricht door de
architect Bert Dirrix – diederendirrix architectuur &
stedenbouw.
Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van
de nieuwste voorstelling van Jan Doms: Tanzen auf
dem Malerwanderweg, die op 24 oktober uitgevoerd
wordt in de grote zaal van het Parktheater.
Zowel voorstelling als tentoonstelling maken deel uit
van de Dutch Design Week 2017
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PART 1 The Making of Tanzen . . .
Deel 1 van de tentoonstelling gaat over het maken
van de multidisiplinaire dansvoorstelling Tanzen auf
dem Malerwanderweg, waarbij ook aandacht
besteed wordt aan de combinatie van kunst en
technologie.
PART 2 Oeuvre Jan Doms
Deel 2 van de tentoonstelling richt zich op de vrije
projecten (glas, staal en performances ) en
toegepaste werken (architectuur en stedenbouw)
van Jan Doms, die hij in de loop der jaren in
verschillende landen van Europa heeft uitgevoerd.
Jan Doms
Jan Doms (1949) studeerde constructieve
beeldhouwkunst op de Academie Tilburg en
Cultuurwetenschappen (met een focus op
architectuur en stedenbouw) op de Universiteit van
Tilburg. Beide disciplines heeft hij verenigd in zijn
bureau voor ruimtelijk ontwerp en onderzoek
LEF stadsdynamica (vanaf 2001), de opvolger van
De Maatschap internationaal (1988 - 2000).
.

Met dank aan het Parktheater, Saint-Gobain Weber
Beamix, Cultuurfonds Brabant C, Cultuuralliantie
Tilburg en City Marketing Tilburg - ‘Ticket to Tilburg’

