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ACTIVITEITENLADDER GISPEN 90 JAAR
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1 oktober 2005 - 7 september 2006

Vaste opstelling met unieke Gispen
producten uit de periode 1916-1991

Gispen Museum te Culemborg
www.gispen.com

staan. Te beginnen met de opening

Gispen op zolder bewaren: neem het

1 januari 2006 - 4 september 2006

Test uw Gispen-kennis en win een
412 fauteuil
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www.deanderetijd.nl
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Gispen rondleiding. Bezoek aan de
tentoonstelling “Gispen in Rotterdam”
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www.nai.nl
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In de Rotterdamse Museumnacht
vinden er Gispen-rondleidingen plaats
in Huis Sonneveld

NAi te Rotterdam
www.nai.nl

Brochure “Gispen in Rotterdam,
vroeger en nu” verkrijgbaar

Rotterdam Marketing
www.rotterdam.info

18 maart 2006 - 17 juni 2006

Fietsexcursie langs geschiedenis
van Gispen in Rotterdam

Rotterdam ArchiGuides
www.rotterdam-archiguides.nl

1 april 2006 t/m 27 mei 2006

Verkooptentoonstelling
“De W.H. Gispen Standaard”

De Andere Tijd te Kampen
www.deanderetijd.nl

8 april 2006

Museumweekend, openstelling
Gispen Museum en mogelijkheid
bezichtiging Gispen fabriek

Gispen Museum te Culemborg
www.gispen.com
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Jubileumtentoonstelling
“Uit het interieur van W.H. Gispen”

Gispen Museum te Culemborg
www.gispen.com
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> Tentoonstelling

De sponsors en “vrienden van“ ontvangen de nieuwsbrief per post maar het is ook mogelijk deze te
downloaden van www.gispen.com/ en klik daarna door naar historie. Veel leesplezier met “Oud&Nieuws”
en als u nog input heeft voor een volgend nummer, stuur ons dan een e-mail.

Gispen 90 jaar
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Coördinatie en eindredactie
Guus Larsen

E-mail
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Brochure “Gispen in
Rotterdam, vroeger en nu”

Tentoonstelling “Gispen in Rotterdam. Nieuwe
verbeelding van het moderne” in het Nederlands
Architectuurinstituut.

Bijzondere bruiklenen van Bebob Design
en De Andere Tijd

Wist u dat ... er sinds de opening in

Gispen heeft zijn wortels in Rotterdam.
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waaronder het voormalig hoofdkantoor

Nederlands Architectuurinstituut van
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het Rotterdam van de jaren twintig

1916 tot 1934 in Rotterdam gevestigd
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Zwart. Het archief kan in de bibliotheek/
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580 bezoekers zijn geweest?
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in het Comité van Aanbeveling?

moment objecten in bruikleen van

1017 LE Amsterdam

Instituut Collectie Nederland, Museum

T 020 624 57 63

Boijmans Van Beuningen, particuliere

www.bebob.nl

collecties, maar ook van designwinkels
Bebob Design en De Andere Tijd.

De Andere Tijd hebben wij o.a. fauteuil
no. 416 in rood polyester in bruikleen.
De fauteuil is ontworpen door van Wim

Architectuurrondleidingen Gispen

Rietveld en André Cordemeyer en is één
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Vertrekhal Holland-Amerika Lijn met Gispen meubelen, architecten: Van den Broek & Bakema

Conradstraat 6, Rotterdam
(achterzijde Groothandelsgebouw)
Informatie en reserveren
info@rotterdam-archiguides.nl
T 010 205 15 19
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T 010 4401200 www.nai.nl

Panton, Alvar Aalto en Harry Bertoia.
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