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Vooruitblik
Het affiche speelt nog steeds een belangrijke rol in de reclame en
bekendheid van theaterstukken. Welke affiches zijn er gemaakt in
het seizoen 2015–2016 en welke verdienen een prijs? De
Theaterafficheprijs zal met ingang van 2016 ieder jaar uitgereikt
worden en binnenkort volgt de oproep voor inzendingen.
Houd deze nieuwsbrief in de gaten want de prijsuitreiking in
november wordt een bijzonder leuk evenement!

Terugblik
Op 18 februari vond de Theatersalon plaats bij de Bijzondere
Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Circa 60 mensen
luisterden naar het verhaal van Mila Ernst (projectleider van
modemuze.nl) en kostuumontwerper Joost van Wijmen. Van
Wijmen vertelde bevlogen over zijn projecten en liet de
aanwezigen ervaren wat het met je doet als je een veel gedragen
kostuum in handen hebt van een ander, waarbij de lichaamsbouw
en lichaamsgeur van iemand die je niet kent heel dichtbij komen.
Lees meer over Modemuze

›

Ik wil gelukkig zijn: win kaartjes voor de
documentaire over Fien de la Mar
http://cdn.myclang.com/2/4/1537/1/o88etKoS712irdad6wDzq1ZhNjn4ofcSY1kWDUSCdcDmBrCq0c25RRt2Dtot1EqL
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De Bijzondere Collecties mogen 4 vrijkaartjes (2 x 2 kaarten)
weggeven voor de vertoning van de film ‘Ik wil gelukkig zijn’ over
het leven van Fien de la Mar. De film wordt op 18 maart om 19.15
uur vertoond in De Balie, KleineGartmanplantsoen
10, Amsterdam. Mail uw gegevens en waarom u naar deze film toe
wilt naar bijzonderecollecties.red@uva.nl en misschien bent u de
gelukkige. Voorafgaand aan de vertoning gaat journalist Max Arian
met Annette Apon in gesprek over het maakproces van haar
nieuwe film. U bent van harte welkom bij International Theatre &
Film Books, Leidseplein 26, Amsterdam van 17.30 tot 18.30 uur.
Inloop vanaf 17.00 uur.
Lees meer

›

Out of the box. UvAcollecties inspireren
wetenschappers
Van 18 maart tot en met 4 september is de tentoonstelling 'Out of
the box. UvAcollecties inspireren wetenschappers' te zien bij de
Bijzondere Collecties. Acht wetenschappers hebben aansprekende
objecten uit de verzamelingen gekozen en laten zien waarom deze
stukken hen fascineren. Bij deze keuze zijn ook enkele stukken uit
de Theatercollectie.
Lees meer

›

Gespot in de boekwinkel
In de boekwinkel van de Bijzondere Collecties zijn ook
theaterboeken te koop. Deze keer zetten we twee uitgaven in de
schijnwerper. 'De Vogels' van Caroline de Westenholz, over de
flamboyante theaterfamilie Vogel en 'Jij blijft bij mij' (inclusief cd en
bladmuziek) van Maarten van Roozendaal.

Mannen met lef

›

Leven tussen droom en
daad

›

Poppen van Jan de Noord

http://cdn.myclang.com/2/4/1537/1/o88etKoS712irdad6wDzq1ZhNjn4ofcSY1kWDUSCdcDmBrCq0c25RRt2Dtot1EqL
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Openingstijden

›

Steun ons

›

Theaterencyclopedie

›

Volg ons via
De Theatercollectie wordt beheerd door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van
Amsterdam. www.theaterencyclopedie.nl | www.bijzonderecollecties.uva.nl | Adres: Oude Turfmarkt
129, Amsterdam
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