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Nieuws

Schenking fotocollectie Nard Vogels

Zaterdag 20 mei jl.
hebben de kinderen
van Nard Vogels
(1900-1973) het
fotografisch oeuvre
overgedragen. Dit
vormt een mooie
aanvulling op de
reeds aanwezige
collecties van zes
andere Brabantse fotografen.

 

 
In de media

Vorstinnen over de vloer

Naar
aanleiding
van
Koningsdag
in Tilburg
besteedt In
Brabant (nr.

2) met een beeldverhaal aandacht aan
koninginnen op Brabantse bodem.

Uit de kelder

Verenigingsblad Uit de kelder (nr. 69) van
Heemkundekring 'Dye van Best' presenteert
onze collectie en de relatie met Best en
omgeving.

 

 

  Collectienieuws

Bijzonder Eindhovens fotoalbum

Wick Bannenberg schonk
onlangs een uniek
fotoalbum over de
bevrijding van Eindhoven.
Lees het bijzondere
persoonlijke verhaal over de
totstandkoming.

 

Handschrift Boerenleven

Als pleitbezorger van de
boeren schreef bestuurder
Jac Vos uit Roosendaal vóór
1940 Een boerenleven: een
ontwikkelingsgang van het
boerenbedrijf in
zandstreken van West-
Noord-Brabant over de

laatste zeventig jaar. Dit handschrift is
onlangs door kleinkinderen Jacobus en Joseph
Vos aan de Brabant-Collectie geschonken.

 
Mededelingen

Google Bezemproject

Bijna 5.000 titels van de Brabant-Collectie
zullen in 2017 en 2018 gedigitaliseerd worden
en via Delpher ter beschikking komen. Dit
gebeurt via het Google Bezemproject, waarin
Tilburg University zal participeren.

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/07/schenking-fotocollectie-nard-vogels.html
https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/vorstinnen%20over%20de%20vloer%20beeldverhaal.pdf
https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/uitdekelder69_apr_2017.pdf
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/07/bijzonder-verhaal-bij-een-uniek.html
https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/inbrabant_3_sept_2014_16_37.pdf
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/07/handschrift-jac-vos.html
http://www.delpher.nl/


Tentoonstellingen

'InPrint: Noud Aartsen en Eimearjean
McCormack'

De Brabant-Collectie
heeft in de Cork
Photo Gallery een
partner gevonden om
het werk van de
Brabantse fotograaf
Noud Aartsen ook internationaal te exposeren,
waarbij zijn werk als inspiratie dient voor
nieuwe kunstuitingen door de Ierse
kunstenares Eimearjean McCormack.

 
Medewerking

Het beest op de kaart gezet: dieren in
toponiemen

De Brabant-Collectie
leverde beeldmateriaal
bij het gelijknamige
artikel in het
lentenummer van
Brabants Landschap.
Twee illustraties uit het
boekje Uit huis en hof
van de Buijnsters-Smets
kinderboekcollectie haalden de cover.

 

Een kwart eeuw bibliotheek van de toekomst

In deze publicatie ter
gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de
universiteitsbibliotheek
komen enkele pareltjes uit
de erfgoedcollecties aan
bod.

Senioren Hello Summer Campus Festival

Dinsdag 4 juli jl. was
de Brabant-Collectie
met een
informatiestand en

Vijfentwintig jaar universiteitsbibliotheek

Op 21 mei 1992 opende
de universiteitsbi-
bliotheek als Europa's
eerste digitale
bibliotheek haar deuren.
Op 18 mei jl. werd dit

gevierd met diverse activiteiten en de
uitreiking van het eerder genoemde
lustrumboek.

Inloopdag 'Collectie Digitaal'

De Brabant-Collectie
participeert in het project
Brabant-Cloud, een digitale
infrastructuur die
erfgoeddata opslaat, samenbrengt en ontsluit.
Daarbij wordt gewerkt met het
collectieregistratiesysteem Memorix Maior.
Meer weten? Kom naar de volgende inloopdag.

 

 
Aanwinsten

Koning Willem-Alexander ziet Abraham in
Tilburg: 27 april 2017

Eind april is binnen een
tijdsbestek van 50 uur dit
unieke boek over
Koningsdag Tilburg
verschenen. 

 Bekijk meer aanwinsten.

DVD: In het spoor van de Poolse bevrijders

Deze documentaire
vertelt het verhaal van
de Poolse soldaten die in
de Tweede Wereldoorlog
in Nederland hebben
gestreden. De makers
filmden ook in Polen en
Schotland. 

 Bekijk meer DVD-
aanwinsten.

 

https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/06/een-brabantse-fotograaf-in-ierland.html
https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/bl_dieren.pdf
http://www.geheugenvannederland.nl/en/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A865658773
https://www.tilburguniversity.edu/upload/4641bd50-9e9e-407e-8cc4-f3cc076303a5_ONLINE%20VERSIE%20BOEK%2025JR%20BIBLIOTHEEK_LR.pdf
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/universiteitsbibliotheek/ub-25-jaar/
http://www.brabantcloud.nl/page/inloopdagen
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/07/koning-willem-alexander-ziet-abraham-in.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/search/label/boeken
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/05/dvd-in-het-spoor-van-de-poolse.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/search/label/dvd%27s


fotopresentatie aanwezig op het Senioren
Hello Summer Campus Festival.

 
Uit de collectie

De Boxmeerse Vaart

Op de tweede
zondag na
Pinksteren wordt
de processie van
het Heilig Bloed
in Boxmeer
gehouden. Lees
meer hierover in dit blogbericht.

 

Maria in 's-Hertogenbosch

De St. Jan met het
beeld van de Zoete
Lieve Vrouw is een
van de
belangrijkste Maria
bedevaartsoorden.

Meimaand is Mariamaand!
 

Agenda

Lopende expositie:
 Tentoonstelling ‘InPrint:

Noud Aartsen en
Eimearjean McCormack' 
Datum: 7 juli t/m 31
augustus 2017 
Locatie: Cork Photo
Gallery, Cork, Ierland 
 

 
Verwacht:

 Mini-expositie
'Fruitsoorten'  

 Datum: 19 juli 2017 t/m 22
september 2017 

 Locatie: Bibliotheek,
Universiteit van Tilburg,
vitrine niveau 0

  
Genootschapsexpositie 'Papieren Juweeltjes'
Datum: 4 november 2017 t/m 4 februari 2018 

 Locatie: Noordbrabants Museum, Verwerstraat
41, 's-Hertogenbosch

 

 
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

https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/07/senioren-hello-summer-campus-festival.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/06/de-boxmeerse-vaart.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/05/maria-in-s-hertogenbosch.html
http://corkphoto.com/location/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/campus-map/library/
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/bezoekinformatie/contact-en-route/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/nieuws/aanmelden/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/nieuws/afmelden/
https://www.brabantcollectie.nl/
https://brabant-collectie.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/brabantcollectie/
https://www.youtube.com/user/Brabantcollectie
https://twitter.com/BC1837
https://www.facebook.com/brabant.collectie
mailto:communicatieBC@tilburguniversity.edu?subject=Betreft:%20digitale%20nieuwsbrief
https://www.tilburguniversity.nl/
https://www.tilburguniversity.nl/

