UITNODIGING BIJEENKOMST Woensdag 10 juli 2019

Reconstructies van het poortgebouw
Slot Schaesberg en Slot Lab

Op woensdag 10 juli komen de oude ambachten en nieuwe technologieën samen op Slot
Schaesberg in Landgraaf. Slot Schaesberg presenteert de reconstructie van het historische
poortgebouw met presentaties en workshops met steen, hout en ijzer. Als spiegelprojecten
presenteert het Slotlab de stand van zaken van vier Labs waar geïnspireerd op de houten kap, de
lei, de stenen haarden en het licht van het oude kasteel nieuwe innovatieve en circulaire
toepassingen zijn bedacht. Door vijf ontwerpers: Niels Groeneveld en Raoul Vleugels (Werkstatt),
Daria Biryukova, Thom Schreuder en Teresa van Dongen, met ieder een eigen onderzoeksvraag.

Programma
Inspiratie
9:30
10:00
10:00
10:10

Inloop
Start programma
Inleiding Rene Seijben, BOEi en Machiel Spaan, Slotlab.
Hoe reconstrueren we van de kasteelpoort van slot Schaesberg?
Aryan Klein, directeur Slot Schaesberg
10:35 Erfgoed en innovatie, Arno Boon, directeur BOEi
11:00 Korte koffiepauze
11:15 Inleiding Slotlab door Simone de Waart, Material Sense LAB en Slotlab
11:30 Kunnen we met 3d technologieën van de bomen uit Parkstad een dakkap maken?
Niels Groeneveld, Raoul Vleugels, architecten Werkstatt.
11:45 Hoe maken we een nieuwe daklei van het afval van de lei?
Daria Biryukova, ontwerper

12:00 Kunnen de haarden van het Slot geprint worden met restmateriaal uit de
Kunradersteengroeve? Thom Schreuder, architect
12:15 Kunnen we licht maken met de microben uit het water van de Slotgracht?
Teresa van Dongen, ontwerper
12:30 Lunch

Aan de slag
Parallel programma en kruisbestuiving
13:30 -16:00 Werksessies met de Lab ontwerpers
13:30 - 16:00 Rondleidingen Slot Schaesberg en demonstraties en workshops met hardsteen-,
ijzer- en houtbewerking
16:00 Afronding en borrel
17:00 Einde
Dit event is daarnaast een ontmoeting met experts, belangstellenden en partners die we graag
deelgenoot maken van Slotlab. We werken in brede interdisciplinaire teams en verwelkomen u
graag als nieuwe partner. Tijdens werksessies willen we inspireren, kennis en ervaring delen en
nieuwe samenwerkingen stimuleren.
Erbij zijn? Dan graag even bevestigen
Graag ontvangen wij uw bevestiging (ook ivm de lunch) uiterlijk maandag 8 juli,
door een mail te sturen aan: S.Hermans@slotschaesberg.nl
We zien uit naar uw komst!
Met vriendelijke groet,
Machiel Spaan en Simone de Waart, Slotlab
Aryan Klein, Slot Schaesberg

Over Slotlab

De toren van Slot Schaesberg herbouwen we met oude ambachten en materialen. Slotlab onderzoekt hoe
we dezelfde bouwdelen met moderne bouwtechnologieën kunnen maken. En hoe materialen voor de
toekomst circulair verwerkt kunnen worden en/of lokaal kunnen worden ingezet. Hiervoor initieert Slotlab
‘spiegelprojecten’. Ieder project heeft een relatie met de traditionele toren, maar onderzoekt in zes
projecten per bouwdeel* de mogelijkheden met innovatieve bouwtechnologieën en circulaire
materiaaltoepassingen. Slotlab verbindt ontwerpers met bouwindustrie en onderwijs. Slotlab ontwikkelt de
zes spiegelprojecten in deze fase tegelijkertijd zodat er uitwisseling ontstaat en van elkaar geleerd kan
worden. Zodat we in 2020 in de breedte kunnen oogsten tijdens de IBA expositie in Parkstad.

Meer informatie is te vinden op:
Slot Schaesberg
Slotlab

