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Wist u dat … in de tentoonstelling
“Culemborgse Twenties” in het Museum
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Elisabeth Weeshuis te Culemborg ook
een aantal Gispen meubelen te zien zijn?
In de twintiger jaren van de vorige eeuw
vierde de sigaren- en meubelindustrie
hoogtij in Culemborg. Overal in de stad
waren meubelfabrieken. In 1934 vestigde Gispen zich ook in Culemborg.
De tentoonstelling gaat niet alleen over
de jaren twintig maar o.a. ook over
sigarenbaas en vakbondsleider Otto
de Beus, die ook voor de Culemborgse
Courant heeft geschreven.
gastconservator Esther Nanlohy en de
vormgeving van het Sigarenplein is van
de hand van Steven Alexander Suyl. De
tentoonstelling, in het kader van het
Festival Gelderland 1900-2000, is te zien
tot 15 februari 2007.
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Opening Jubileumtentoonstelling “Uit het interieur van W.H. Gispen”

Sponsor in beeld: het Nederlands Architectuurinstituut (NAi)

Huis Sonneveld, trappenhuis

Afgelopen dinsdag 5 september jl.
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is voor iedereen die dat wil vrij opvraag-

wonen.

Sylvia van Schaik

behorende

Sylvia van Schaik

collectiecatalogus.

