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Seminar architectuurcentrum
BAI over de stad in 2035
DEN BOSCH – Technologische ontwikkelingen in de architectuur
volgen elkaar in rap tempo op.
Het Bosch Architectuur Initiatief
(BAI) houdt dinsdag 12 mei op het
festival Shine in het Paleiskwartier het seminar de ‘Pioniers van
de nieuwe stad’.
Het BAI buigt zich vooral over de
vraag hoe de stad er over twintig
jaar uitziet. Dat roept nieuwe vragen op als: Bestaan kantoren nog
in 2035? Hebben mensen nog een
eigen auto? Laat je je nieuwe huis
op maat 3D printen?
Een van de inleiders is Gerbert
Smulders, directeur van
LOSstadomland in Vught. Hij laat
met voorbeelden in Den Bosch
zien hoe nieuwe technologie kan
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uitpakken voor de stad.
Andere sprekers zijn architect
Menno Kooistra, Sander Veenhof
(onderzoeker van de mogelijkheden van virtuele realiteit), René
Paré van MAD emergent art center en Mariël Voogel, die vertelt
over de voor- en nadelen van 3D
printen in de bouw en de invloed
die deze technologie heeft op het
werk van de ontwerper.
Miesjel van Gerwen, cartoonist
van onder meer het Brabants Dagblad, brengt tijdens het seminar
de in de lezingen geschetste ontwikkelingen in beeld.
Het seminar wordt gehouden in
het festivalhart van Shine aan de
Onderwijsboulevard en begint
om 14.30 uur.
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