26 mei 2015

Referentie: HO15U0177

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

Verhuizing Service- en Informatiecentrum
Begin juni verhuist het Service- en Informatiecentrum (SIC) van de Binnengasthuisstraat 9
naar de Roeterseilandcampus. De verhuizing staat gepland van woensdag 27 mei tot en met
vrijdag 5 juni. De werkzaamheden worden tussen 8.00 en 11.00 uur uitgevoerd. Er wordt
alleen op doordeweekse dagen gewerkt. In deze periode staat op de stoep voor de ingang
van het SIC een verhuiswagen voor het inladen van de spullen.

Verbouwwerkzaamheden Turfdraagsterpad 9
Sinds begin dit jaar worden verbouwwerkzaamheden uitgevoerd in het pand waar Media en
cultuur is gevestigd, Turfdraagsterpad 9. Eind mei wordt gestart met het verwijderen van de
koelinstallatie die zich nu buiten tussen de twee gebouwen aan het Turfdraagsterpad
bevindt. Deze installatie wordt naar binnen verplaatst. Vervolgens wordt de gevel waaraan
de koelinstallatie -nu nog- is bevestigd hersteld. Door het verwijderen van de koelinstallatie
ontstaat vrij zicht tussen de gebouwen aan het Turfdraagsterpad. Volgens planning zijn alle
werkzaamheden aan dit pand eind juni gereed, dan worden ook de hekken rondom het dit
werkterrein verwijderd.
Wij proberen eventuele hinder als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te
beperken. Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat u toch hinder ervaart. Wij vragen
hiervoor uw begrip.

Vox-Pop: Mode in de stad met Hans Eijkelboom
Tentoonstelling en filmavonden
Het tijdelijke initiatief Vox-Pop op het Binnengasthuisterrein krijgt steeds meer vorm. Medio
mei is het thema ‘Mode in de stad’ gestart. Een aantal studenten van verschillende
disciplines van de UvA organiseert vanaf 21 mei een tentoonstelling met het werk van de
beroemde fotograaf Hans Eijkelboom, verschillende lezingen en vier filmvertoningen. Deze
activiteiten lopen tot 11 juni. De toegang is vrij.
Programma
U bent van harte uitgenodigd om de filmavonden en/of de tentoonstelling te komen
bezoeken. De tentoonstelling van Hans Eijkelboom is van dinsdag t/m vrijdag van 12:0017:00 uur geopend. Op donderdag 28 mei, 4 en 11 juni van 17.00 – 20.00 uur wordt een
filmavond georganiseerd.
Films
De films spelen zich af in de buitenwijken van verschillende wereldsteden. Mode reikt in de
films verder dan kleding alleen; het heeft ook betrekking op gedrag, muziek, lichaamstaal,
gebruiksvoorwerpen en taalgebruik. De films dienen als grondslag voor een discussie over
de manier waarop mode deel uitmaakt van onderwerpen zoals identiteit, representatie en
sociale klasse.
Verschillende perspectieven
Met dit project willen de studenten laten zien dat kleding meer is dan alleen het modieuze,
hetgeen dat hip is en bepaald wordt door modeontwerpers. Het project is daardoor niet
alleen interessant voor mensen die specifiek in mode geïnteresseerd zijn, maar ook vanuit
een sociologisch, filosofisch en cultuurwetenschappelijk perspectief.
Meer informatie over de tentoonstelling, films en locatie vindt u op de website van Vox-Pop,
www.voxpop-bg.humanities.uva.nl. Wilt u ook een idee aandragen voor Vox-Pop, stuur dan
een mail aan Marte Rijsdijk, projectleider Vox-Pop, m.k.rijsdijk@uva.nl.

Vragen?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom de Binnenstadscampus, neemt u dan
contact op met Cherie van der Meer, omgevingsmanager Binnenstadscampus,
omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl of 020 - 525 77 04. Voor meer informatie kunt u ook
terecht op www.campus.uva.nl.

