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WAAR

MUSEUMPARK 25 ROTTERDAM

TICKETS

AAN DE DEUR OF VIA
EVENTBRITE.NL > SCHAAL

THURSDAY NIGHT @ HET NIEUWE INSTITUUT
ZAAL OPEN 19.30 U

AANVANG 20.00 U

ENTREE € 7,50
BNO-LEDEN EN STUDENTEN € 3,75

ONLINE

BNOIMGLAB.NL

EXTRA

BNO IMG LAB en Het Nieuwe Instituut bundelen kennis en netwerk in een
maandelijkse Thursday Night. Met voorafgaand het Thursday Night Dinner
voor € 17,50 inclusief drankjes. thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl

IMAGE-FESTIVAL.COM

HETNIEUWEINSTITUUT.NL

Uit het assortiment van Igepa [www.igepa.nl]

Arne Hendriks onderzoekt via speculatief design in The Incredible
Shrinking Man de gevolgen van het krimpen van de mens naar 50
centimeter. De mens wordt al vele jaren steeds groter. Daardoor
hebben we meer energie, eten en ruimte nodig. Wat als we
besluiten om dit groeiproces om te draaien? [arnehendriks.net]

Ontwerp: Slinkachu, titel werk: Relics [www.slinkachu.com]

Maurice van Tellingen creëert driedimensionale modellen waar
de feitelijke gebeurtenis nog moet plaatsvinden of net is afgelopen.
Werk vol van sfeer en spanning, het drama ontvouwt zich elders,
het is een beeld van een herinnering aan een gebeurtenis die nooit
zal plaatsvinden. [mauricevantellingen.nl]

Drukwerk: Veenman+ [www.veenmanplus.nl]

Ludwig Volbeda is tekenaar en illustrator. Begin 2016 verscheen
‘Hoe Tortot zijn vissenhart verloor’, geschreven door Benny Lindelauf
dat werd genomineerd voor een Boekenpauw. Samen met Ted van
Lieshout maakte Volbeda het kunstprentenboek De vogels, bij een
tentoonstelling in het Haagse Gemeentemuseum over twintigsteeeuwse beeldhouwkunst. [ludwigvolbeda.nl]

Papier: Starline Greyback (Duplexkarton met grijze rugzijde, GD2) 300 g/m2

Jasper de Beijer bouwt in zijn Amsterdamse studio complexe
schaalmodellen, vaak geïnspireerd op historische onderwerpen en
gebeurtenissen. Met een mix van fotografie, 3d printen, collages,
digitale bewerkingen, schilderwerk en maquettes en stijlmiddelen
afkomstig uit reclame, strips, film en videoclips, ensceneert en
herschikt De Beijer het verleden. [debeijer.com]

