
7 april 2016

Nieuws

Boekpresentatie Noud Aartsen in het
Natuurmuseum

De boekpresentatie
van het fotoboek Noud
Aartsen op 4 februari
jl. was drukbezocht.
Frank Houben,
voormalig Commissaris van de Koningin,
overhandigde de eerste exemplaren aan
weduwe Rini Aartsen-van Breugel en Nouds
zoon, Herman Aartsen. Meer
achtergrondinformatie vindt u op het blog.
Het fotoboek kunt u via de Brabant-Collectie
bestellen.

 

Het project Brabant Cloud

De Film- en Fotobank
Noord-Brabant (FFNB) is
overgezet naar het
registratiesysteem van
de Brabant Cloud,

Memorix Maior. Deelnemers van de FFNB
hebben een introductiecursus gevolgd en
momenteel vindt de verdieping hierop plaats.

 
In de media

Nogmaals aandacht voor Van Gogh expositie

In het winternummer 2015 van Brabants
Landschap staat het artikel 'Tilburg:
fotograferen in Vincents land' in het kader van
de tentoonstelling 'In de Brabantse voetsporen

  Collectienieuws

Centsprenten van Lutkie en Cranenburg

Onlangs heeft de Brabant-
Collectie 30 kinder- of
centsprenten van uitgever
C.C. Lutkie en A.
Cranenburg verworven.
Dit is een mooie
aanvulling op de ruim 100
reeds aanwezige Bossche
prenten uit dit fonds.

Fotoseries Verhees en Weijnen van rond 1900

Daarnaast kocht
de Brabant-
Collectie bij een
veiling twee
series
daglichtfoto's van
de Bossche

fotografen Arnold Verhees en Pierre Weijnen.

 
Mededelingen

Toegankelijkheid bibliotheekcatalogus thuis

De bibliotheekcatalogus
WorldCat Discovery is
toegankelijk via de
zoekbalk op onze
homepage of via Zoeken
in de Brabant-Collectie.
Wanneer u zoekt vanuit huis, verschijnt de
pop-up met een link 'Continue as guest'. Als u
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van Vincent van Gogh' in het Natuurmuseum in
Tilburg. 

 

Noud Aartsen in de pers

Het verschijnen van het
fotoboek Noud Aartsen was
aanleiding voor een groot
artikel in de zaterdageditie
van het Eindhovens
Dagblad, 6 februari 2016.
Hetzelfde artikel stond ook
in andere edities van het
Brabants Dagblad.

 

De veranderende wereld van Noud Aartsen

Een indruk van het werk
van de
landschapsfotograaf Noud
Aartsen krijgt u door het
bekijken van het
beeldverhaal in nummer 1
van In Brabant. Het
overzichtswerk met

Brabantse, Ierse en Franse foto's werd vorige
maand op zijn geboortedag gepresenteerd.  

 

 
Medewerking

Bruikleen Jheronimus Bosch tentoonstelling

Ook de Brabant-Collectie
heeft een bruikleen
verstrekt aan de
Jheronimus Bosch
expositie in het
Noordbrabants Museum te
's-Hertogenbosch. Het
betreft een handschrift
met een uiterst fraaie boekband, vervaardigd
in de Bossche boekbinderij van de Broeders
van het Gemene Leven.  

 

Symposium: Driekoningen en Verloren
Maandag

deze link aanklikt, kunt u óók thuis aan de
slag.

 

Nieuwe indeling website

Onze website is opnieuw
ingedeeld. De structuur is
vereenvoudigd en er is veel
opgeschoond. Aan een aantal

webpagina's wordt momenteel nog gewerkt.
 

Congres 'Waardevol! Culturele duurzaamheid
en regionaal erfgoedbeleid'

Op 3 maart 2016 was er een
erfgoedcongres in de
Verkadefabriek in Den Bosch.
Doel was met alle betrokken
partijen te kijken hoe aan
culturele duurzaamheid  gebouwd kan worden.
De presentaties van de sprekers, een verslag
van de middag en een film vindt u hier.

 
Aanwinsten

Jheronimus Bosch: Visioenen van een genie

Deze geïllustreerde
catalogus is verschenen
t.g.v. de gelijknamige
tentoonstelling in het
Noordbrabants Museum in
's-Hertogenbosch
verschenen. In zes
thematische hoofdstukken
met nieuw fotomateriaal passeert het gehele
oeuvre van Bosch de revue. Bekijk meer
aanwinsten.

Brabants Landgoed

Deze DVD bevat de zes-
delige tv-serie van Omroep
Brabant over landgoederen
in Noord-Brabant. Bekijk
meer DVD-aanwinsten op ons

blog.
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Op 14 april a.s. zal in het
Raadhuis in Lommel (B)
een symposium
plaatsvinden over de
traditie van het feest van
Driekoningen. Ook de
Brabant-Collectie zal

hieraan bijdragen. 
 

 
Uit de collectie

Jeroen Bosch: een uitgebreide
boekenverzameling

In 2016 wordt het 500ste
sterfjaar van Jeroen Bosch
(ca. 1450 - 1516) herdacht.
Wist u dat de Brabant-
Collectie zo'n 500 boeken
en vele tijdschriftartikelen
over deze schilder bezit?

Bossche drukkers ten tijde van Jeroen Bosch

De eerste Bossche drukkers
Gerard Leempt en Laurens
Hayen zijn tijdgenoten van
Jeroen Bosch. Tot de
speerpunten van het
verzamelbeleid van de

Brabant-Collectie behoren de circa 2.000
Brabantse drukken.

Kookboeken en tafelschikking

Naar aanleiding van de expositie 'Kookboeken
door de eeuwen heen' hierbij twee artikelen,
over kookboeken en over tafelschikking en
etiquette in de 19de eeuw.

 
Agenda

Externe mini-expositie Noud
Aartsen

 Datum: donderdag 4 februari
t/m zondag 3 juli 2016 

 Locatie: Natuurmuseum
Brabant, Spoorlaan 434,
Tilburg

  
Verwacht: mini-expositie
Architectuurboeken 

 Locatie: Bibliotheek, Universiteit van Tilburg,
vitrine niveau 0

 

 
Contact

Geïnteresseerden: via het
aanmeldingsformulier kunt u
zich inschrijven voor de
nieuwsbrief. 

 Abonnees: via het afmeldingsformulier zegt u
de nieuwsbrief op. 

 

Uitgave: © Brabant-Collectie / Bibliotheek
Universiteit van Tilburg

www.brabantcollectie.nl      communicatieBC@tilburguniversity.edu
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