5

20.00 UUR FILM REM VAN THOMAS KOOLHAAS
in Natlab – regulier tarief
Zaterdagavond 2 juni vertoont Natlab samen met Architectuurcentrum
Eindhoven en BPD de documentaire REM over de legendarische architect en
spraakmakende publicist Rem Koolhaas. Samen met Elia en Zoe Zenghelis en
Madelon Vriesendorp richtte Koolhaas in 1975 het architectenbureau Office for
Metropolitan Architecture (OMA) op. OMA kreeg vooral bekendheid door het
winnen van prijsvragen de publicatie van boeken als Delirious New York: A
Retroactive Manifesto for Manhattan (1978) en S,M,L,XL (1995). Het bureau
realiseerde spraakmakende projecten zoals de Kunsthal, het Timmerhuis en De
Rotterdam, de CCTV-toren in Beijing en het Casa da Música in Porto. De film van
regisseur Tomas Koolhaas is Engelstalig en wordt zonder ondertiteling vertoond.
Koop je kaartje via de website van Natlab: www.natlab.nl
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EXTRA • DAG VAN DE ARCHITECTUUR 2018 • ZONDAG 3 JUNI
13.00 – 18.00 uur Rondwandelingen Philipsdorp
Philipsdorp is met respect voor het historische karakter gerenoveerd.
De renovatie en vernieuwing van de wijk werd genomineerd voor de gemeentelijke
architectuurprijs (Dirk Roosenburgprijs) en won zelfs de publieksprijs. Dit
onderstreept de trost van de buurtbewoners op de vernieuwing en op de rijke
historie van Philipsdorp. Dat is ook terug te zien in de fotowandeling door de
buurt, die op initiatief van bewoners tot stand is gekomen. De wandeling geeft
een bijzonder inkijkje in verleden én heden. Op zondag 3 juni zijn er gratis
rondleidingen voor geïnteresseerden. Deze starten tussen 13.00 en 18.00 uur
vanaf Het Koffiehuisje aan de Frederiklaan.
Meer info via: www.architecturcentrumeindhoven.nl
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MET DANK AAN Gemeente Eindhoven; BPD; Sint-Trudo; Woonbedrijf;
Hurks Vastgoedontwikkeling; Tarra Architectuur en Stedenbouw; Natlab; Plug-in-City;
Settels-Savenije; Niels Olivier Architect; Marian de Vries/Buro Lubbers; Tom van Duuren.
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Een van de eerste transformaties is pomphuis TAQ, begin jaren ’50 ontworpen
door het Bouw- en Ingenieursbureau van Philips. Het werd oorspronkelijk
gebruikt om grondwater te zuiveren en nu is getransformeerd tot onderkomen
voor Settels Savenije (STTLS), een allround hightech productiebedrijf. Voor
ontwerp tekenden architect Niels Olivier en Bo.2 architectuur en stedenbouw.
De verbouwing van TAQ werd in 2017 genomineerd voor de gemeentelijke
architectuurprijs (Dirk Roosenburgprijs).
Niels Olivier ontwierp niet alleen de verbouwing van TAQ, hij is ook architect van
de transformatie van gebouw TQ. Tijdens zijn lezing zal hij ingaan op de ontwerp
ideeën en de nieuwe functie van de gebouwen TAQ en TQ.
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15.00 UUR ARCHITECTUURWANDELING WIJKVERNIEUWING
Celsius Woensel-West
In Woensel-West, rond het Celsiusplein, vervangt Sint Trudo zo’n 400 oude
woningen door opmerkelijke nieuwbouw, ontworpen door Tarra Architectuur en
Stedenbouw. In het gebied verrijst een groot aantal sociale huurwoningen en
goedkope bedrijfsruimten. Het wordt hip, levendig en kleurrijk. In de nieuwe
buurt vormt de Edisonstraat de centrale as. Een levendige hoofdstraat waar
wonen, bedrijvigheid, verblijven en ontmoeten samenkomen. Daarachter liggen
rustige woonbuurten, verassend van karakter
Meedoen? Meld je aan via de website: www.architectuurcentrumeindhoven.nl

Marian de Vries, architect/stedenbouwkundige Buro Lubbers, zal in haar lezing
ingaan op de stedenbouwkundige en landschappelijke plannen voor Vredeoord
en Woensel-West.
Tom van Duuren woont momenteel in de mobiele woonunit Cabana Basata op
Vredeoord. Hij vertelt over de ontwikkeling van deze bijzondere woning grotendeels gemaakt van Eindhovens hout.
Wil je de lezingen in gebouw TAQ
bijwonen?
Meld je dan aan via de website:
www.architectuurcentrumeindhoven.nl

14.30 UUR FIETSTOCHT
via Vredeoord naar Woensel-West en Strijp-S
Het aanzien van het voormalige Philipsterrein Vredeoord wordt bepaald door het
iconische gebouw VB. Dit voormalige kantoor van Philips Nederland werd in
1963 gebouwd. Het ontwerp is van architectenbureau Roosenburg, Verhave, Luyt,
De Jongh. Sint Trudo ontwikkelt met toekomstige bewoners het terrein tot
woonwijk. Hiervoor heeft Buro Lubbers een landschappelijk-stedenbouwkundige
kader opgesteld. Momenteel woont het gezin Van Duuren op het terrein in de
zelfgebouwde mobiele woonunit Cabana Basata. Deze demontabele en
verplaatsbare woning is gemaakt van Eindhovens hout, onder meer afkomstig uit
het Philips de Jongh wandelpark. Alle vijf gezinsleden hebben mee gedacht,
ontworpen en meegebouwd. Architect Albert Spierings van Spierings & Swart
Architecten was betrokken als adviseur.
Meedoen? Meld je aan via de website: www.architectuurcentrumeindhoven.nl

De Dag van de Architectuur 2018 start in gebouw TAQ met drie korte lezingen,
die een inleiding vormen op de fietstocht en rondwandelingen. Tal van
gebouwen op Strijp-T zijn of worden binnenkort getransformeerd. Bovendien
heeft Adriaan Geuze (West8) een masterplan gemaakt voor het voormalige
productieterrein van Philips. Strijp-T gaat zich richten op innovatieve en
technologisch hoogwaardige maakbedrijven.
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13.00 – 14.30 UUR LEZINGEN
door Niels Olivier, Marian de Vries en Tom van Duuren
gebouw TAQ (Strijp-T)

17.00 UUR BEZOEK AAN PLUG IN CITY
Strijp-S
Onlangs is Plug-In City Eindhoven verhuisd naar een andere plek op Strijp-S.
Hier kan de coöperatie van creatieve circulaire denkers en werkers groeien én
zich verder ontwikkelen. Plug-In-City moest verhuizen omdat woningcorporatie
Sint Trudo het terrein gaat saneren, zodat na de zomer de bouw van de
woontoren ‘Haasje Over’ kan beginnen. Om 17.00 uur is er een rondleiding/lezing
van de initiatiefnemers over Plug-in-City 2.0.
Meedoen aan deze rondleiding?
Meld je aan via de website: www.architectuurcentrumeindhoven.nl

