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voyage culture uw specialist in culturele reizen - reizen waarin cultuur geschiedenis architectuur en kunst tastbaar
worden de filosofie van de reizen van voyage culture behelst het tastbaar maken van geschiedenis en cultuur architectuur
en kunst op locatie dit op een zinvolle wijze waarbij niet zomaar bezienswaardigheden bij elkaar gevoegd worden maar de
samenhang en achtergrond de reis een wezenlijke dimensie geven, de winkels op het noordeinde neem je tijd - winkels
het noordeinde staat bekend om de vele exclusieve winkels die in de vier straten van het winkelgebied gevestigd zijn naast
eigentijdse chique boetieks multibrand en flagship stores vindt u hier ook bijzondere trendy design en interieurshops,
amerikaanse schilderkunst kunstbus nl - artikel over amerikaanse schilderkunst en amerikaanse schilderkunst
amerikaanse schilder en beeldhouwkunst in de xxe eeuw sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw heeft de
amerikaanse kunst die begonnen is als een anonyme ambachtelijke schilder en beeldhouwkunst onder voogdij van europa
gestaan gedurende de zeventiende en in het begin van de achtiende eeuw kon men slechts, abstracte schilderkunst een
introductie op abstractie in - artikel over de abstracte schilderkunst een kunstvorm die in de twintigste eeuw de
geschiedenis van de moderne kunst lijkt te domineren in de abstracte kunst is de relatie tussen het kunstwerk en de visueel
waarneembare werkelijkheid totaal onbelangrijk geworden het gaat om het schilderen zelf over het spel tussen vormen
kleuren lijnen licht en donker, de turing foundation kunst - de turing foundation wil mensen in nederland laten genieten
van kunst de turing foundation draagt bij aan kwalitatief hoogstaande projecten met een bijzondere publieke
aantrekkingskracht op het gebied van beeldende kunst klassieke muziek en nederlandstalige po zie, onze activiteiten het
zoekend hert the searching deer - doorheen de duisternis het donkere denken als weg naar verlichting van 17 september
2017 tot 10 juni 2018 organiseert het zoekend hert het even nieuwe actuele als originele filosofieproject doorheen de
duisternis over het donkere denken als weg naar verlichting met 11 lezingen een mini expo twee meesterklassen en andere
activiteiten
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