1 maart 2016

Referentienummer: ho16u0110

Geachte buurtbewoners, ondernemers en belangstellenden,
Met dit bericht informeren wij u graag over de ontwikkelingen van de Binnenstadscampus.

Kom naar de officiële opening van de nieuwe locatie van VOX-POP op
het Binnengasthuisterrein
VOX-POP, het pop up programma van de faculteit Geesteswetenschappen, opent op
maandag 7 maart om 17.00 uur officieel haar deuren op een nieuwe locatie,
Binnengasthuisstraat 9. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit feestelijke
moment.
Het pop up programma van de faculteit Geesteswetenschappen biedt studenten,
medewerkers, omwonenden en andere partijen de ruimte om op het Binnengasthuisterrein
onder andere debatten, exposities, lezingen, filmavonden enzovoorts te organiseren. De
projecten zijn tijdelijk en wetenschappelijk van aard.
De tentoonstelling ‘labeling identity’
Als eerste nemen de beeldend kunstenaars Gerrie Starreveld (Amsterdam, woonachtig in de
omgeving van het Binnengasthuisterrein) en Bart Drost (Nijmegen) de VOX-POP ruimte over
met de tentoonstelling ‘labeling identity’.
Wat maakt een mens tot wie hij is? In hoeverre bepaalt hij zijn identiteit zelf of wordt die
bepaald door externe factoren? Door de relevantie van dit onderwerp mag een belichting
van deze vragen binnen de UvA niet ontbreken. Om een divers en dynamisch beeld te
schetsen belichten de kunstenaars dit onderwerp vanuit meerdere invalshoeken: de
beeldende kunst, het theater, de poëzie, de wetenschap en de beroepspraktijk.
De tentoonstelling van Starreveld en Drost is te bezoeken t/m 31 maart, van maandag t/m
vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur in de VOX-POP ruimte. De toegang is gratis.

Programma opening
17.00 uur
17.30 uur
17.45 uur

Inloop
Welkom en opening door Gerard Nijsten, directeur Bedrijfsvoering FGw en
de kunstenaars Starreveld en Drost.
Proostmoment en tentoonstelling open voor publiek

Meer informatie VOX-POP
Meer informatie en evenementen van VOX-POP vindt u op www.voxpopbg.humanities.uva.nl. Zelf een evenement organiseren? Neem dan contact op met Marte
Rijsdijk, m.k.rijsdijk@uva.nl.

Vragen Binnenstadscampus?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom de Binnenstadscampus, neemt u dan
contact op met onze omgevingsmanager Thomas Vernooij, omgevingsmanagerbinnenstad@uva.nl of 020 – 525 77 24. U kunt ook terecht op www.campus.uva.nl

