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Deze tekening is eigendom van TiEsEncOO en mag 
zonder haar toestemming niet gebruikt, gekopieerd 
en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. 
Originelen, schetsen en eventuele maquettes blijven 
eigendom van TiEsEncOO. Op deze tekening zijn de 
algemene voorwaarden van de BnO van toepassing, 
welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de rechtbank 
Amsterdam onder nummer 20/2005. 
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Het Landshape Paviljoen is een eilandstand en beslaat 16m² oftwel een afmeting van 4x4 mtr.

Dmv draaiende deuren opent en toont men het paviljoen aan de buitenwereld. Een weidse omarming
naar de bezoeker toe. Tevens biedt deze omarming de bezoeker een extra toenadering het paviljoen te betreden.
Eenmaal binnen neemt de bezoeker deel aan het proces van het ontmaskeren van het grafische landschap.
Aan het eind van de dag dienen deze deuren tevens als bescherming van het werk c.q. publicaties.

De binnenzijde van de deuren dienen als bibliotheek. Maw: hier toont men de exclusieve publicaties,
van de projecten die binnen getoond worden. Er is ook evt. genoeg ruimte voor andere publicaties.
De presentatie van deze publicaties worden op maat gemaakt. Deze dienen dan ook op voorhand
(lees: op korte termijn) geselecteerd te worden, incl. aangeven aantallen.
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Deze tekening is eigendom van TiEsEncOO en mag 
zonder haar toestemming niet gebruikt, gekopieerd 
en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. 
Originelen, schetsen en eventuele maquettes blijven 
eigendom van TiEsEncOO. Op deze tekening zijn de 
algemene voorwaarden van de BnO van toepassing, 
welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de rechtbank 
Amsterdam onder nummer 20/2005. 
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Het Landshape Paviljoen is een eilandstand en beslaat 16m² oftwel een afmeting van 4x4 mtr.

Dmv draaiende deuren opent en toont men het paviljoen aan de buitenwereld. Een weidse omarming
naar de bezoeker toe. Tevens biedt deze omarming de bezoeker een extra toenadering het paviljoen te betreden.
Eenmaal binnen neemt de bezoeker deel aan het proces van het ontmaskeren van het grafische landschap.
Aan het eind van de dag dienen deze deuren tevens als bescherming van het werk c.q. publicaties.

De binnenzijde van de deuren dienen als bibliotheek. Maw: hier toont men de exclusieve publicaties,
van de projecten die binnen getoond worden. Er is ook evt. genoeg ruimte voor andere publicaties.
De presentatie van deze publicaties worden op maat gemaakt. Deze dienen dan ook op voorhand
(lees: op korte termijn) geselecteerd te worden, incl. aangeven aantallen.
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Boeken Kleuters (K) & A

Bibliotheek balie & Makkelijk lezen (M)

Boeken B & C

The little English Library
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Deze tekening is eigendom van TiEsEncOO en mag 
zonder haar toestemming niet gebruikt, gekopieerd 
en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. 
Originelen, schetsen en eventuele maquettes blijven 
eigendom van TiEsEncOO. Op deze tekening zijn de 
algemene voorwaarden van de BnO van toepassing, 
welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de rechtbank 
Amsterdam onder nummer 20/2005. 
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Het Landshape Paviljoen is een eilandstand en beslaat 16m² oftwel een afmeting van 4x4 mtr.

Dmv draaiende deuren opent en toont men het paviljoen aan de buitenwereld. Een weidse omarming
naar de bezoeker toe. Tevens biedt deze omarming de bezoeker een extra toenadering het paviljoen te betreden.
Eenmaal binnen neemt de bezoeker deel aan het proces van het ontmaskeren van het grafische landschap.
Aan het eind van de dag dienen deze deuren tevens als bescherming van het werk c.q. publicaties.

De binnenzijde van de deuren dienen als bibliotheek. Maw: hier toont men de exclusieve publicaties,
van de projecten die binnen getoond worden. Er is ook evt. genoeg ruimte voor andere publicaties.
De presentatie van deze publicaties worden op maat gemaakt. Deze dienen dan ook op voorhand
(lees: op korte termijn) geselecteerd te worden, incl. aangeven aantallen.
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Ontmoeting cq leestafel / presentatiekasten thema (meubel word maatwerk, geen picknick versie)
in de hoek / deurzijde Informatie (i)


