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In de media

De geschiedenis wijst ons de weg naar de
toekomst

In het tijdschrift Ons van KBO-
Brabant staat een artikel over
het bezoek van St. Maarten de
Reit aan onze collectie. De
Brabant-Collectie adverteerde
onlangs in het huis-aan-huis
blad van de KBO. 

 

Foto oude doos in De Gildetrom

De rubriek levert elke
keer dankzij uw hulp een
schat aan informatie op.
Bijvoorbeeld de koning
hiernaast is herkend als
J.J.A. Slaats uit Aarle-
Rixtel. In nummer 2 (2016)
vindt u een terugblik van

de resultaten van het voorgaande jaar. 
 

 
Nieuws

Drie Koningen zingen: met liederenschat

Op 14 december 2016
organiseert de Brabant-
Collectie met ANV
Werkgroep Volkscultuur
een boekpresentatie en
het mini-symposium Drie
Koningen zingen: met

  Uit de collectie

Engelse tuinen

De 300e verjaardag
van de Engelse
landschapsarchitect
'Capability' Brown
(1716-1783) is
aanleiding 2016 uit

te roepen tot het Jaar van de Engelse tuin. In
Noord-Brabant komt de Engelse tuin vanaf eind
18e - begin 19e eeuw in de mode. Waar deze
(deels) nog aanwezig zijn, ziet u in het blog.

 

Open Monumenten

Al twee jaar op rij vond de
landelijke opening van Open
Monumentendag plaats in onze
provincie. Reden om stil te
staan bij enkele monumenten
met iconische waarde in het
landschap en de stad.

 
Mededelingen

Jaarverslag 2015

Een samenvatting van het jaarverslag 2015 van
de Brabant-Collectie vindt u op onze website.

Week van het Landschap

Beeldmateriaal uit Heeze, Leende en
Valkenswaard heeft de Brabant-Collectie volop.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/
https://issuu.com/kbo-brabant-ons/docs/ons_10-2016-def
https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/ons%2010-2016-brabant%20collectie.pdf
http://www.romeodelta.nl/wp-content/uploads/2016/09/KBO-1.pdf
https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/gildetrom_2_2016.pdf
http://www.driekoningen.org/?q=Werkgroep_Volkscultuur
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/10/engelse-tuinen-in-noord-brabant.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/09/open-monumentendag-en-de-brabant.html
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/over/jaarverslagen/


liederenschat. Locatie: Black Box Theater.
Meer informatie volgt binnenkort op de
website.

 

De jaren 60: grensverleggende jaren in
Noord-Brabant

Op zaterdag 15
oktober, Dag van
de Brabantse
volkscultuur,
gaven 4 sprekers
aan de hand van
veel

beeldmateriaal een indruk van dit
grensverleggende decennium. Bekijk een
selectie die conservator Emy Thorisssen
maakte van typische beelden uit die tijd.

Stagaires uit het buitenland

In augustus
verwelkomden wij
Melanie Günther en
Jure Gende voor een
verkennende
tweedaagse stage. Een
geannoteerde lijst,
een poster en een presentatie vormden het
eindresultaat.

 
Medewerking

Eregalerij provincie Noord-Brabant

Recent heeft de
commissaris van de
Koning, Wim van de
Donk, het Hertogenboek
(1564) van de Brabant-
Collectie toegevoegd aan
de eregalerij van 'Het
Nieuwste Brabant'. 

 

Brabantse gemeenten in oorlogstijd

Dit jaar organiseert
Brabants Landschap
in deze omgeving de
Week van het
Landschap. 

 Verder doen twee
Brabantse natuurgebieden mee aan de
publieksverkiezing 'Mooiste natuurgebied van
Nederland': Van Gogh National Park en NLDelta
Biesbosch Haringvliet. 

 Stem ook!

Delpher vernieuwd

Onlangs is Delpher met miljoenen
gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse
kranten, boeken, tijdschriften aangepast voor
het gebruik op smartphones en tablets. Tevens
zijn de zoekfaciliteiten verbeterd.

 
Aanwinsten

Van stoom naar stroom

Ter gelegenheid van het 100-
jarig bestaan van de
Lederfabriek Oisterwijk 
verscheen een uitgave over
de oude
electriciteitscentrale met
haar stoom-machine. Bekijk
meer aanwinsten.

Groesplaat: Strandleven aan de rivier

Deze DVD van Mark Kapteijns
(Brabants Landschap) toont
het natuurgebied tussen
Sleeuwijk en Woudrichem.
Bekijk meer DVD-aanwinsten.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/campus/esplanade/
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/10/de-jaren-60-grensverleggende-jaren-in.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/08/korte-stage-twee-buitenlandse-studenten.html
https://taaluniezomercursusnederlands.files.wordpress.com/2016/09/juremelaniebrabantcollectiedef.pdf
https://publish.folders.eu/fixed/1046455?token=dca68bda977a540692e73dc326177fa4
https://www.brabant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij.aspx
http://www.brabantslandschap.nl/actueel/week-van-het-landschap/
https://www.mooistenatuurgebied.nl/?gclid=CLL_g6-y4c8CFVW4Gwode4gAMg
http://www.delpher.nl/
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/10/van-stoom-naar-stroom-de.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/search/label/boeken
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/09/dvd-groesplaat-strandleven-aan-de-rivier.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/search/label/dvd%27s


De provinciale
herdenking van de
Brabantse
gesneuvelden op 14
september jl. in
Waalre had als thema

'Brabantse gemeenten in oorlogstijd'. De
gelijknamige fototentoonstelling is van 2
t/m 30 november 2016 te zien in het
Provinciehuis. De Brabant-Collectie heeft
deze expositie mede gefaciliteerd.

 

PS Camera

Als bruikleengever van 4
foto's van Martien Coppens
draagt de Brabant-
Collectie bij aan PS
Camera in Museum
Hilversum. Deze
tentoonstelling van 21
oktober t/m 11 december toont het werk
van bekende Nederlandse fotografen en
foto's die fotografen van vandaag met deze
historische camera's maakten.

 

 
Tentoonstellingen

Expositie 'Banden zonder grenzen'

Naar aanleiding van het
thema van de Maand van
de Geschiedenis: 'Grenzen'
staan ditmaal de
uitgeversbanden uit de
periode 1845-1934 in de
schijnwerper. 

 

 
Agenda

Expositie 'Banden zonder
grenzen' 

 i.k.v. Maand van de
Geschiedenis

 Datum: t/m vrijdag 11
november 2016

 Locatie: Bibliotheek,
Universiteit van Tilburg,
vitrine niveau 1 en 0

  
Externe mini-expositie
Noud Aartsen

 Datum: verlengd t/m
zondag 11 juni 2017 

 Locatie: Natuurmuseum
Brabant, Spoorlaan 434,
Tilburg

  
Verwacht: Driekoningen expositie

 Datum: `woensdag 7 december 2016 t/m vrijdag
13 januari 2017

 Locatie: Bibliotheek, Universiteit van Tilburg.

 
Contact

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

 Abonnees: via het afmeldformulier zegt u de
nieuwsbrief op. 

 Uitgave: © Brabant-Collectie / Bibliotheek
Universiteit van Tilburg.

www.brabantcollectie.nl      communicatieBC@tilburguniversity.edu
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