
A IA-EXPO

TENTOONSTELLING/LEZING
Station alkmaar, 
Sportcomplex De meent
en anDere publieke projecten

VENHOEVENCS
ARCHITECTURE+URBANISM

B
e

e
ld

: 3
d

 S
tu

d
io

 P
ri

n
s

Opening: donderdag 18 september 2014, Pleinzaal TAQA Theater De Vest. 
De tentoonstelling is te zien van 18 september tot 13 oktober.  
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag 9 - 17 uur, zaterdag 12 - 16 uur  

en bij voorstellingen ook ’s avonds. Toegang: gratis.



‘How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster?’
De prachtige en inspirerende documentaire over één van ’s werelds beroemd-
ste architecten, de Brit Norman Foster, begint met een bepalende quote:  
“Alles inspireert me. Soms denk ik dingen te zien die anderen niet zien”.

Foster heeft talloze ‘landmarks’ op zijn naam. Een paar voorbeelden: de 
koepel van de Rijksdag in Berlijn, het Hearst gebouw in New York, het  
gebouw van de Swiss RE (reinsurance) in Londen, de betoverende Millau 
brug in Zuid-Frankrijk en het megaproject Masdar City in Abu Dhabi.

Hoe meer zijn carrière vorm krijgt, hoe meer Foster zich interesseert voor 
duurzaam bouwen. Degene die hem op dit pad zette was de excentrieke, 
Amerikaanse uitvinder/architect Richard Buckminster Fuller. Tijdens een 
rondleiding in het Sainsbury Centre vroeg deze: “But how much does your 
building weigh, Mr. Foster?”. Een provocatie die Foster aan het denken 
zette over nieuw, innovatief gebruik van materialen.

Foster is voor deze documentaire meer dan twee jaar gevolgd. We zien 
hoe hij van gemeenteambtenaar in geboorteplaats Manchester zijn dromen 
weet waar te maken. Foster neemt overal waar hij naartoe gaat verse pot-
loden en luxe schetsblokken mee. Talloze collega’s en andere beroemd-
heden geven commentaar op Fosters werk. Eén van zijn architecten legt 
de zienswijze van het bureau uit. Elk project is een reis. Foster gaat niet 
uit van een stilistisch startpunt, maar laat projecten zich gaandeweg zelf 
ontwikkelen. 

Ruud Stift www.cinemagazine.nl

Architectuur Informatiecentrum Alkmaar
Postadres: Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar
072-5124648, info@aia-alkmaar.nl 
www.aia-alkmaar.nl

Het AIA wordt ondersteund door: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Alkmaar, 
BNA Kring Alkmaar, Bouwend Nederland Alkmaar, Bouwfonds Ontwikkeling, SteenCenter  
Noord-Holland, Stoel van Klaveren Bouwstoffen, Patina Weijers, Ymere, Kennemer Wonen,  
Van Alckmaer voor wonen, Woningbouwvereniging Langedijk, Wooncompagnie, Finesse druk,  
Woonwaard Noord-Kennemerland

A I A - F I L M

A R C H I T E C T U U R  I N  T R A N S I T I E

Komende activiteiten:
AIA-Lezingen: di 15.10, di 26.11      AIA-Bezoek: wo 02.10       AIA-Films: wo 13.11

18 september 2013
Aanvang: 20:00 uur

Provadja 

Verdronkenoord 12, Alkmaar 

Entree: € 6,50

T/m 25 jr: € 5,00

Reserveren: 072 - 520 20 22

Documentaire: ‘How Much Does  

Your Building Weigh, Mr. Foster?’ 

Regie: Carlos Carcas &  

Norberto López Amado 

Taal: Engels (geen ondertiteling) 

Duur: 78 minuten

Norman Robert Foster (Man-
chester, 1 juni 1935) is een Britse 
architect met internationale 
allure. Foster groeit op in een 
arbeidersgezin in Reddish en 
is op jonge leeftijd geïntri-
geerd door ontwerpen en en-
gineering. Foster begint zijn 
carrière als assistent bij een 

locale architect en studeerrt in 1961 af aan de univer-
siteit van Manchester School of Architecture. Vervol-
gens wint hij een beurs, Henry Fellowship, om te stu-
deren aan de Yale School of Architecture in de 
Verenigde Staten.

In 1963 keert Foster terug naar Engeland om zijn eigen 
praktijk op te richten, Team 4, met o.a. Rogers en  
de zusters Georgie en Wendy Cheesman. Na Team 4 
richt hij samen met zijn eerste vrouw, Wendy Chees-
man Foster and Partners op. De grote doorbraak 
voor het bureau is het ontwerp van het Willis Faber & 
Dumas hoofdkantoor in Ipswich, van 1974. 

Inmiddels is Foster een van Groot-Brittannië’s meest 
productieve architecten van zijn generatie. In 1994 
ontvangt hij de AIA Gold Medal. In 1999 wordt hij  
onderscheiden met de Pritzker Architecture Prize, 
vaak aangeduid als de Nobelprijs van de architec-
tuur. In 2009 wordt Foster bekroond met de Prins 
van Asturias Award in de categorie Arts.

Toparchitectuur
Documentaire: ‘How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster?’  
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UITNOdIGING OPENING EN LEZING
donderdag 18 september 2014, Pleinzaal van TAQA Theater de Vest

Hierbij nodig ik u uit voor de opening van de tentoonstelling  
‘STATiOn AlkmAAr, SPOrTcOmPlex De meenT en AnDere Publieke PrOjecTen’.

De tentoonstelling geeft een beeld van het werk van bureau VenHOeVencS 
ArcHiTecTure+urbAniSm met daaronder de ontwerpen voor sportcomplex De meent  
en de stationstraverse en een selectie van andere ontwerpen en gerealiseerde projecten. 
VenhoevencS architecture+urbanism is een ontwerpbureau voor architectuur, 
stedenbouw en infrastructuur. Het bureau heeft een internationale portefeuille van 
ontwerpen, onderzoek en adviesprojecten. Duurzame en gezonde regio’s, smart cities, 
knooppuntontwikkeling en het stimuleren van sociale interactie in steden en publieke 
gebouwen zijn belangrijke thema’s van het bureau.

Architecten Bas Römgens en danny Esselman vertellen aan de hand van hun projecten, 
waaronder de stationstraverse en sportcomplex De meent, over de rol van stationsknopen  
en multifunctionele, publieke gebouwen als nieuwe openbare ruimte in de netwerk-
samenleving. Door een uitgekiend ontwerp kunnen deze gebouwen en infrastructuren 
bijdragen aan de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van stad en regio. 

ik verheug me op uw komst op 18 september.

ed Diepenmaat 
Voorzitter Architectuur informatiecentrum Alkmaar 

Programma
1 9.30 uur Ontvangst in de Pleinzaal met koffie en thee 
20.00 uur ed Diepenmaat, voorzitter AiA
20.10 uur  lezing door bas römgens en Danny esselman, projectarchitecten 

VenhoevencS architecture+urbanism
20.40 uur jan nagengast, wethouder van Alkmaar
2 1.00 uur Opening tentoonstelling en drankje in bovenfoyer van De Vest

komende activiteiten AiA:  AiA-bezoek: 02.10   AiA-Film: 28.09, 30.11   AiA-lezing: 16.10, 04.12

Architectuur 
informatiecentrum Alkmaar 
Postadres: bergerweg 1 
1815 Ac Alkmaar 
072-5124648 
info@aia-alkmaar.nl 
www.aia-alkmaar.nl

Het AIA wordt ondersteund door: stimuleringsfonds creatieve industrie, 
Gemeente Alkmaar, bnA kring Alkmaar, bouwend nederland Alkmaar, 
bouwfonds Ontwikkeling, monier roofs For living, bouwcenter rAb Alkmaar, 
Stoel van klaveren bouwstoffen, Patina Hellende Daken, kennemer 
Wonen, Van Alckmaer voor wonen, Woning bouw vereniging langedijk, 
Wooncompagnie, Woonwaard noord-kennemerland, Ymere, Finesse Druk,  
jan de Wit Architect, breddels Architecten, kerssens | de ruiter architecten, 
klous + brandjes Architecten,  
rietvink Architecten bv bnA


