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Lancering cultureel magazine DH///
tijdens Nieuwjaarsborrel

 

 
 

 

Maandag 14 januari 2013, 17:00 - 19:00 uur 
Locatie: Bink36, Binckhorstlaan 36, Den Haag
www.stroom.nl

Het succesvolle magazine over cultureel Den Haag krijgt dit jaar een vervolg.
Maandagavond 14 januari wordt tijdens de Nieuwjaarsborrel het eerste exemplaar
van de DH/// uitgereikt aan wethouder Marjolein de Jong. Onder redactie van
Stroom presenteert het magazine op aansprekende wijze het ‘artistiek kapitaal’
van Den Haag. DH/// toont een verleidelijke keuze van wat er op het gebied van
hedendaagse kunst gebeurt en laat Den Haag zien als een dynamische stad met
een divers en zeer eigengereid kunstklimaat. Het magazine maakt dit beeld niet
alleen zichtbaar, maar versterkt het en zal dit ook internationaal uitdragen. 

 

Te zien bij Stroom

Orban Space: Luc Deleu - T.O.P.
office
20 januari t/m 24 maart 2013

Ondertussen: Jessica de Boer
7 januari t/m 24 februari 2013

Het magazine DH///  is mede dankzij
financiële steun van de gemeente Den
Haag (programmabureau Investeringen
Den Haag Internationale Stad)
gerealiseerd.

 

Het derde DH nummer legt de focus op veelbelovende (jonge) kunstenaars, belicht
spannende kunstenaarsinitiatieven en besteedt aandacht aan het internationale profiel
van Den Haag. Het magazine wil informeren, enthousiasmeren, en ook mensen
verleiden die nog niet bekend zijn met het Haagse kunstklimaat. Het magazine is
vormgegeven door de jonge, inspirerende ontwerpers van Bureau Pot & van der Velden.
Het is zeer beeldrijk en bevat essays, interviews, profielen, quotes, tips en ook
informatie in de vorm van infographics, websites en een (uitneembare) plattegrond.

Cultureel Den Haag zal dit tweetalig magazine inzetten om de zichtbaarheid van Haagse
kunst en kunstenaars te vergroten en het internationale profiel van Den Haag als
veelzijdige, aantrekkelijke en culturele stad te ondersteunen. Het magazine wordt
gedistribueerd naar (inter)nationale kunstlocaties en -professionals en meegenomen
naar kunstbeurzen, manifestaties, tentoonstellingen ed. Het dient bovendien als
handzame binnenkomer bij oriëntatie- en studiereizen naar het buitenland en als
introductie voor de expat community en bezoekers uit het buitenland, 

DH/// is bij Stroom Den Haag aan de Hogewal -en vanaf volgende week ook op tal
van andere locaties- gratis verkrijgbaar.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Connie van Driel, hoofdredacteur
DH/// (cdriel@stroom.nl, 070-3658985). De cover en een aantal spreads van het
binnenwerk zijn na maandag 14 jan., 18 uur via de website van Stroom te downloaden.
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