Het bestuur van de Jan de Jong Stichting
nodigt u van harte uit om deel te nemen
aan de exclusieve workshop

werken +
O N TW E R P E N
met het
plasti sc h E
g e ta l
ZATERDAG 6 JUNI 2015

PLASTISCHE GETAL

LOCATIE

(1904-1991) ontdekt als de ‘gulden snede van de derde

Het plastische getal werd door dom Hans van der Laan

JAN DE JONGHUIS

dimensie’, een verhoudingsgetal dat inzicht geeft in de

Rijksweg 56
5374 RB Schaijk

Vooral dankzij de vele gebouwde experimenten van

ruimtelijke wetmatigheden van bouwkunst.
Jan de Jong groeide het plastische getal vanaf de jaren
zestig uit tot een ingenieus instrumentarium om o.a.
gebouwen een ruimtelijke en zelfs muzikale samenhang
te geven.

PROGRAMMA
09.00 - 09.15 uur

inkomst

09.15 - 09.45 uur

welkom & kennismaking

09.45 - 10.30 uur

uitleg over het plastische getal

10.30 - 12.00 uur

sessie 1

12.00 - 13.00 uur

lunch

13.00 - 14.30 uur

sessie 2

· Uitleg en begeleiding door Frans Ruijs, Fred Humblé,

14.30 - 15.00 uur

pauze met koffie en thee

· Door de ‘carrousel’ spreekt iedere groep met de

15.00 - 16.30 uur

sessie 3

16.30 - 17.15 uur

evaluatie

17.15 - 18.00 uur

afsluiting met hapje en drankje

onder vo o rbeho ud

Tegenwoordig maakt slechts een enkele architect en
vormgever een ontwerp met behulp van het plastische
getal.
Na deze workshop kunt u de basisprincipes van deze
ontwerpmethode toepassen.

PRACTICE MAKES PERFECT
· De workshop is voor architecten/studenten/vormgevers.
· Er is plaats voor maximaal 12 personen.
Hilde de Haan en Ids Haagsma.
begeleiders.

JAN DE JONG STICHTING
Secretariaat: Rentmeestershoef 709
5403 EL · Uden
www.jandejongstichting.nl

KOSTEN WORKSHOP
De kosten voor deelname bedragen € 100,-- per persoon

U moet zich voor de workshop opgeven:

overmaken voor 1 juni 2015 op rekening NL 27 INGB 000 9699146

info@ jandejongstichting.nl

ten name van de Jan de Jongstichting o.v.v. ‘workshop 6 juni 2015’.

Naam, adres en woonplaats vermelden!

