10 jaar Inkijkmuseum
Receptie, publieke opening en feest.
Vanaf 26 April 2013 heeft het Inkijkmuseum twee tijdelijke zalen beschikbaar voor de mondiale
mobiele expositie Show Your Hope. Het Inkijkmuseum begon ooit als een gigantische kijkdoos. Het is
inmiddels het kleinste museum van het land met wellicht de grootste hedendaagse internationale
kunstcollectie van Nederland.
Expositie:
De collectie van de mobiele expositie bestaat inmiddels uit 700 schilderijen, 135
nationaliteiten en één thema. De collectie dijt nog steeds verder uit. De eerste 5 jaar
opereerden het Inkijkmsueum en de mobiele expositie los van elkaar, de laatste 5
jaar zijn zij sterk verbonden.
Wij zien uit naar de toekomst en vieren dit lustrumfeest met een feestelijk opening.
Boek:
Er zijn reeds 7 catalogi gemaakt van schilderijen en verhalen door middel van
geografische selecties. Hieronder selecties uit Amsterdam, Berlijn, Slovenië en
Eindhoven. Ook in 2013 en 2014 komen er nieuwe catalogi uit, met name in landen
op de Balkan. Deze zijn o.a. te koop bij het Inkijkmuseum, Keereweerom, van Abbe
Museum en Motta.
Rondleidingen:
Het Inkijkmuseum is miniscuul en rondleidingen vinden meestal informeel plaats.
Hiervoor zijn geen vaste openingstijden. Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Tijdens publieksactiviteiten zijn deze rondleidingen gratis.
Wilt u een afspraak maken voor uw groep? Dat kan. Schoolklassen, studenten op
introductie, bedrijfsuitjes en zelfs fietsclubjes komen langs op afspraak om een klein
rondje door de wereld te maken via schilderijen, verhaaltjes en een hoop inspiratie.
Gastenkamer:
het Inkijkmuseum is beschikbaar voor overnachtigen. Voor speciale gelegenheden
kunnen mensen een van de museumzalen reserveren voor een enerverende nacht.
Meer informatie over verblijf en reserveringen vindt u op de website van het
Inkijkmuseum.

Inkijkmuseum:
Het oude Spoelhuis werd in 1884, in het begin van de industriele revolutie in Eindhoven gebouwd ten behoeve
van de linnenindustrie. De locatie lag toen nog in Woensel. In 1918 werd pas de linnenfabriek van Van Den briel
en Verster gebouwd maar toen was de locatie, na aanleg van de spoorbaan, inmiddels overgegaan in Tongelre.
Het Spoelhuis is toen omgebouwd tot congièrgewoning. Niet veel later, in 1920 ging alles op in de gemeente
Eindhoven. Tot 2004 ligt het Spoelhuisje onopvallend in het midden van de stad achter de buur van de Effenaar
en 2B en achter de begroeiïng langs de Dommel. Sinds de nieuwbouw van de Effenaar ligt het in de stadstuin.
Het inkijkmuseum is opgericht om de cultureel historische waarde van de locatie in beeld te brengen en deze
verder uit te dragen.
In het inkijkmuseum is nu een galerie, een museum en tijdelijk een mini hostel gevestigd. Het is tevens en
vooral de uitvalsbasis van de rondreizende mobiele expositie Show Your Hope.

Deze bijeekomst wordt ook gebruikt om de samenpraak tussen alle betrokkenen te stimuleren waar
het gaat over de ontwikkeling en de toekomst van de stadstuin aan de Dommelstraat.

Wij nodigen dan ook graag alle betrokkenen en geintereseerden uit aanwezig te zijn bij deze opening.
Programma Vrijdag 26 Arpil
15.00 inloop
17.00 Officieel programma: Wethouder van Cultuur Mary Ann Schreurs en anderen.
18.00 Hapjes en drankjes: de Brabant Bar in optima forma.
19.00 muziekjes: ter verhoging van de feestvreugde.
22.00 einde
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