Herenhuis lezersaanbieding
Als lezer van Herenhuis ontvangt u een
aantrekkelijke korting op de
toegangsprijs. U betaalt dan slechts
€ 12,50 per persoon. Voor een passepartout betaalt u slechts € 29,95. Deze
kortingen gelden alleen in de voorverkoop
via www.erfgoedenambacht.nl. Gebruik
hiervoor de kortingscode HH1904.

12 april:
Erfgoed &
Ambacht Event

Op vrijdag 12 april vindt het eerste Erfgoed & Ambacht Event plaats. De Elleboogkerk in
Amersfoort opent die dag haar deuren voor eigenaren, bewoners en liefhebbers van
historische panden. Naast diverse lezingen over restauratie en inrichting van een
historisch pand of een monumentale villa, maakt u kennis met ambachtelijke bedrijven
die u kunnen adviseren en helpen bij de aanpak van uw restauratie- of interieurproject.

Hoe pakt u de restauratie/verbouwing van uw pand aan? Waar moet u op letten?
Waar vindt u die bevlogen vakman waaraan u uw woning met een gerust hart
toevertrouwd? En hoe richt u een klassiek pand in - ook klassiek of toch modern?
Waar vindt u mooie stoffen met de kwaliteit van toen, die ook voldoen aan uw
persoonlijke smaak? In een dagvullend programma krijgt u op al deze vragen
antwoord van gerenommeerde deskundigen en vaklieden die hun sporen in de
erfgoedwereld hebben verdiend.

Uitgebreid programma
’s Ochtends staat het programma in het teken van het restaureren. Restauratieaannemer Flip van de Burgt en eigenaar van de Elleboogkerk vertelt u over de
geschiedenis van de kerk en zijn plannen voor herbestemming. Diederik Six licht de

Elleboogkerk in Amersfoort

rol en het belang toe van een restauratie-architect binnen een restauratieproject.
Na de lunch ligt de focus op het interieur. Dirk van Baaren van Sonvanger Unieke

Tijdens de informatiemarkt zullen een aantal

Verlichting laat letterlijk zijn licht schijnen over de noodzaak van een goed

bedrijven hun kennis en producten kort aan u

verlichtingsplan. Bart Brugman, importeur van fameuze stoffen- en behangmerken,

‘pitchen’.

neemt u mee in de fascinerende wereld van de Franse zijden stoffen. Issabella van
Baaren, eigenaar van Issabella-Interiors en initiatiefneemster van dit event, laat zien hoe

Masterclasses (vooraf inschrijven)

zij verlichting, behang en ambachtelijke stoffen verwerkt in een totaal interieurontwerp.

Tijdens het event kunt u deelnemen aan
boeiende masterclasses. In een intieme

Informatiemarkt

setting leert u bijvoorbeeld een materiaalplan

Zo’n twintig vooraanstaande ambachtelijke bedrijven en organisaties uit de

te maken voor uw interieur of krijgt u de

erfgoedwereld zijn deze dag aanwezig om zich aan u voor te stellen. Wilt u advies?

nieuwste inzichten in het verduurzamen van

U krijgt ruim de gelegenheid om uw vragen aan de specialisten voor te leggen. Tip:

uw monument. Kijk voor een overzicht van alle

neem foto’s en/of kleurstalen mee van uw situatie.

masterclasses op www.erfgoedenambacht.nl

Informatie
Het Erfgoed & Ambacht Event vindt plaats op 12 april tussen 10.00 uur en 16.30
uur. De tijdstippen van de lezingen en masterclasses vindt u op
www.erfgoedenambacht.nl
De entree, aan de kassa, voor dit exclusieve evenement bedraagt € 19,95. U
kunt ook voor € 39,95 een passe-partout kopen (alleen in voorverkoop). Naast
uw entree geniet u dan de gehele dag van gratis thee en/of koffie en wordt u
een heerlijke lunch aangeboden. Ook krijgt u na afloop een goodiebag.
Aanmelden via www.erfgoedenambacht.nl
Adres:

Issabella van Baaren

De Elleboogkerk vindt u aan de:
Langegracht 36, 3811 BW Amersfoort
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