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Het ‘ABC-jaarthema’ 2009 is ontmoetingen.

Op de expositie (t/m 6 september) wordt een beeld gegeven van de
deelnemende bureaus, het netwerk en de thema’s die Anet bezighoudt
zoals actuele ruimtelijke vraagstukken. De expositie zal door een aantal
speciale (publieks)bijeenkomsten een manifestatieachtig en interactief
karakter hebben. Deze bijeenkomsten zijn, naast de opening Anet start
op 28 juni over netwerken en ontmoetingen, gepland op vijf woensdagen:
15 juli Anet werkt samen (over transdisciplinaire samenwerking);
22 juli Anet ontwerpt speciaal voor u (over ontwerpen voor verschillende
opdrachtgevers); 19 augustus Anet initieert (over de architect als
initiatiefnemer en ondernemer); 26 augustus Anet ontwerpt specifiek
(over ontwerpen voor verschillende doelgroepen); 2 september Anet
gaat verder (afsluiting en nabeschouwing door journalisten).
Aanvang van deze bijeenkomsten is steeds om 17.00 uur in het ‘ABC’.

uitnodiging

Anet is een exclusief netwerk van tien zelfstandige architectenbureaus.
Het netwerk is gericht op het versterken, verbeteren en delen van ervaring, kennis en ondernemerschap. Op zondagmiddag 28 juni 2009 om
15.00 uur presenteert Anet zich voor het eerst in het openbaar met de
bijeenkomst Anet start, de opening van de expositie Anet werkt! in het
‘ABC’. Sprekers op deze openingsbijeenkomst zijn Elly van Wattingen
(innovatieadviseur Syntens) en Ioana Iliescu (promovenda Design
Network Models, TU/e). U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Het netwerk Anet bestaat uit: Blok Kats van Veen architecten
(Amsterdam), Caas Architecten (Alkmaar), Cell Studio Architecten
(Harderwijk), Corinne Bouwers, architectuur & design (Haarlem),
Penning Architectuur en Stedenbouw (Almere), René Smit architecten
BNA (Zeewolde), SA DESIGN architectuur (Amsterdam),
SPONGE, ARCHITECTS (Amsterdam), Studio Klink (Amsterdam),
T R Z I N (Amsterdam).
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