
Hoe is het gesteld met de techniek van het bouwen? 
Wat betekenen waarden als duurzaamheid, herken-
baarheid en lokale karakteristieken in de architectuur 
en stedenbouw van de Aziatische landen? 
Welke invloed heeft architectuur op de leefbaarheid 
voor mensen en op de toekomst? 
En wat is er in Nederland van te leren? 
Kijk en onderzoek in:

PROGRAMMA 2013

  8 mei  Zuid-Korea  Brigitte van Bakel 
15 mei  India  Brigitte van Bakel
29 mei  Japan  Dave van Eijnsbergen
  5 juni  Tibet  Ymkje Repko 
12 juni  China  Ymkje Repko 

TIJD

Lezingen zijn op woensdagavonden van 20.00 uur stipt 
tot 22.00 uur. Er is gelegenheid voor interactie onder 
het genot van koffie/thee en een drankje. 
Inloop vanaf 19.30 uur, tevens mogelijkheid een ten-
toonstelling van het ACN te bezoeken. 

PLAATS

Architectuur Centrum Nijmegen
Ridderstraat 27 (De Lindenberg) 
NL 6511 TM Nijmegen 
telefoon 024 3 24 43 82

CREDITS

Gilles van Eeden, webprogrammeren.
Susan van Leeuwen, Architectuur Centrum Nijmegen. 

Dit is een initiatief van Isis Architectuur. 
Programma en organisatie zijn niet gesubsidieerd. 

VOOR WIE?

De lezingen zijn openbaar. Zowel professionals als 
andere geïnteresseerden zijn welkom. 
De voertaal is Nederlands.

KOSTEN* EN AANMELDEN

De kosten zijn 15 euro per lezing.
Meldt u zich aan voor de hele reeks van vijf lezingen 
zijn de kosten 60 euro all-in. Deze pakketprijs is geldig 
tot en met 1 mei 2013.

Aanmelden is verplicht en kan via deze link: 
http://isis-architectuur.nl/2013/asia_express/aanmelding.html

U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aan-
melding met factuur. Plaatsen op volgorde van aan-
melding. De aanmelding is definitief als de betaling is 
ontvangen. 

CONTACT 

Eventuele vragen kunt u stellen per e-mail aan 
isis@isis-architectuur.nl  
Per telefoon 024 32 39 429 of 06 20 49 15 87.

Informatie is ook te vinden via deze link: 
http://isis-architectuur.nl/2013/essay/asia_express.html

Aansluitend op het thema van de Dag van de Architec-
tuur 2013 - 24 UUR ARCHITECTUUR  - 
rijst de vraag: Wat is nog lokaal te noemen als mo-
biliteit globale tijdsverschillen eenvoudig overbrugt en 
een 24-uurs-economie een mondiale benadering van 
architectuur en stedenbouw mogelijk maakt? 

Aan de hand van beeldpresentaties bespreken land-
schapsarchitect Ymkje Repko, architectuurhistoricus 
Dave van Eijnsbergen en architect Brigitte van Bakel 
recente ontwikkelingen in architectuur en stedenbouw 
van vijf aan elkaar grenzende landen en drie tijdzones 
in Azië.

Asia Express 
       Vijf lezingen over architectuur en stedenbouw in Azië

*Restitutie van betaling is op verzoek mogelijk, uitsluitend wanneer het 
programma geen doorgang vindt. Kleine wijzigingen in het programma 
zijn onder voorbehoud. Annulering van aanmelding is mogelijk tot drie 
dagen voor aanvang van de lezing. Annulering van aanmelding voor de 
hele reeks kan tot en met 2 mei 2013. Minimaal aantal deelnemers per 
lezing: 14


