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De architectuurcentra ArchitectuurPunt Drenthe en Stichting
Berlagehuis Usquert nodigen u van harte uit voor de opening
van de tentoonstelling over architect en stedenbouwer
J.J. Sterenberg, met extra aandacht voor zijn werk in Emmen,
op zaterdag 26 januari vanaf 11.00 uur in Galerie ‘Bij Leth’
in Emmen.

11.00 uur
Inloop

De tentoonstelling Bouwen in serie: constructie en context,
is een portret van architect Jan Sterenberg, een van
Nederlands vurigste pleitbezorgers van betere en goedkopere
woningbouw.
In de hoop u op 26 januari te mogen begroeten,
Jolanda Comino, voorzitter ArchitectuurPunt Drenthe
Jacqueline Kasemier, voorzitter Stichting Berlagehuis Usquert
Aanmelden voor de opening graag door een mailtje te sturen
naar info@architectuurpuntdrenthe.nl

Over de tentoonstelling
Jan Sterenberg, geboren 1923 in Groningen, startte zijn
architectenbureau in 1951, in Ter Apel. Op uitnodiging van de
gemeente Emmen vormde hij in 1965 met nog twee andere
architecten de Architectengroep Emmerhout, een groep die
een heel nieuw wijkconcept ontwikkelde en en passant het
woonerf uitvond. Emmen had hiermee een wereldwijde
primeur.
In de jaren zeventig groeide zijn architectenbureau uit tot een
groot, landelijk bekend architecten- en ingenieursbureau. In
1977 had het bureau ca. 100 werknemers en was opgebouwd
uit vier architectuurgroepen en de groepen stedenbouw,
constructie en projectbegeleiding.
Overal in Nederland heeft Sterenberg zijn sporen als
woningbouwer nagelaten. Hij was een bevlogen volkshuisvester, die vond dat ‘onder dak brengen’ niet goed genoeg
was. Hij wilde mensen de mogelijkheid bieden om te wonen.
En wonen was in zijn ogen een actieve en creatieve bezigheid.
Daarom betrok hij bewoners bij het ontwerpproces en gaf ze
de gelegenheid om, voor zover dat mogelijk was, hun eigen
woningindeling te kiezen.
In 1977 werd hij hoogleraar Seriematige woningbouw aan de
T.H. in Delft. In 1993 ging hij met emeritaat.

11.30 uur
Welkom door
Jolanda Comino,
voorzitter van
ArchitectuurPunt
Drenthe, gevolgd door
een openingswoord
van Robert Kleine,
wethouder van
o.a. kunst en cultuur
van de gemeente
Emmen.
Locatie
Galerie ‘Bij Leth’
Entree Rensenpark
Hoofdstraat 18
7811 EP Emmen
Looptijd expositie
26 jan t/m 16 mrt 2019
wo t/m za 11-17 uur
zo 3 feb 12-17 uur
zo 3 mrt 12-17 uur

