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de winkels op het noordeinde neem je tijd - winkels het noordeinde staat bekend om de vele exclusieve winkels die in de
vier straten van het winkelgebied gevestigd zijn naast eigentijdse chique boetieks multibrand en flagship stores vindt u hier
ook bijzondere trendy design en interieurshops, amerikaanse schilderkunst kunstbus nl - amerikaanse schilderkunst
amerikaanse schilder en beeldhouwkunst in de xxe eeuw sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw heeft de
amerikaanse kunst die begonnen is als een anonyme ambachtelijke schilder en beeldhouwkunst onder voogdij van europa
gestaan gedurende de zeventiende en in het begin van de achtiende eeuw kon men slechts terloops o a door het voorbeeld
van ge migreerde, de turing foundation kunst - de turing foundation wil mensen in nederland laten genieten van kunst de
turing foundation draagt bij aan kwalitatief hoogstaande projecten met een bijzondere publieke aantrekkingskracht op het
gebied van beeldende kunst klassieke muziek en nederlandstalige po zie, onze activiteiten het zoekend hert the
searching deer - filosofiehuis het zoekend hert the searching deer opende zijn deuren officieel in het eerste weekend van
september 2010 met tal van bijzondere activiteiten filosofische lezingen video muziek dans tentoonstelling gaandeweg
komen nieuwe initiatieven tot stand lezingencycli filosofische wandelingen vormingscycli boekpresentaties meesterklassen
theaterproducties en andere activiteiten, antiquariaat supplement beeld boekwerken aanwinsten - supplement beeld
boekwerken te beek ubbergen biedt gelezen en ongelezen drukwerk aan
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