Voorstel van de heer Jan Werner
In brief aan de Stichting Vrienden van het Evoluon d.d. 8 januari 2010
Zeer toevallig kwam ik op Uw website terecht.
Ik ben het geheel met Dhr Hofmans uit Nuenen (op Uw website) eens, dat het Philips
museum weer ondergebracht dient te worden in het Evoluon.
Sterker nog..: Met het opgaan van het Phonografisch Museum en het Omroep Museum in
Beeld en Geluid Experience (Hilversum) is ook daar nagenoeg niets meer te vinden over
de uitgebreide historie van de grammofoonplaat.
Waar is die prachtige collectie gebleven? Philips (Phonogram) is toch een belangrijke
medespeler in de wereld geweest in de verbreiding van de grammofoonplaat...
Als ik als liefhebber van de oude radio's, grammofoons en (klassieke) grammofoonplaten
mijn heil moet zoeken bij de NVHR en het Nederlands Grammofoon Genootschap, kan
mij niet voorstellen dat er niet meer stemmen opgaan om het markante Evoluon van
Louis Kalff een juiste en waardige bestemming te geven.
Ik ben een paar jaar geleden aanwezig geweest bij de presentatie van de 2 boekwerken
over Louis Kalff en de Philips vormgeving en deze boeken daar (gesigneerd) aangeschaft.
Een zeer interessante dag!
Het Evoluon (ik ben er 2 x geweest) herinner ik mij als HET gebouw van wat Philips
allemaal betekende op techniek.
Alleen al die hydraulische lift, waarin je werd opgestuwd tot hogere sferen...
Zou het Evoluon niet prachtig ruimte kunnen bieden om naast een permanente vaste
collectie ook ruimte te kunnen bieden als een 'Doe museum' om weekend-verkoop
exposities te houden van radio's, grammofoonplaten en afspeelapparatuur, technische
workshops over buizentechniek en cursussen in reparatie van oude radio's?
Het kunnen houden van lezingen op een "Historische" plaats b.v. over een bepaalde
serie-ontwerpen van Philips (bi-ampli schakelingen; directe energie overdracht aan
luidsprekers, de (zelfbouw) versterkers en overige Philips apparatuur)
In Eindhoven zou een speciale 'Philips Historische Route' kunnen worden gemaakt vanuit
het Evoluon langs 't Philips Gloeilampen Fabriekje, de Philips Sterrenwacht en andere
belangrijke historisch Philips punten...
Veel succes met Uw plannen, moge dit o.a. ertoe bijdragen om het Evoluon weer
zijn/haar oorspronkelijke bestemming te geven,
Hoogachtend,
JWH Werner,
Teteringen

