
Persuitnodiging Da Vinci -the
joy of understanding
De Slimste Mens opent Da Vinci – the joy of understanding

Leonardo da Vinci komt naar Utrecht. In het oude Postkantoor aan de Neude zijn vanaf 16
september veel van zijn uitvindingen te zien en aan te raken. ‘Da Vinci – the joy of
understanding’ is een echte ‘Do It Yourself’-expositie met perfect werkende werktuigen en
schaalmodellen van Da Vinci’s belangrijkste uitvindingen. Ontdek hoe geniaal Leonardo da
Vinci was en hoeveel van zijn ontwerpen we nu heel gewoon vinden en soms zelfs dagelijks
gebruiken.

De slimste mens
Graag nodigen Shivers en Van der Linde Catering + Evenementen u uit voor de officiële

http://davinci-thejoyofunderstanding.pr.co/images/140784


OVER DA VINCI - THE JOY OF UNDERSTANDING

Shivers is een van de toonaangevende evenementenbureaus van Nederland. Het in Delft gevestigde bureau
organiseert zelf of in opdracht evenementen en verzorgt de uitvoering van grootschalige publieksevenementen en
side-events. Ook houdt Shivers zich bezig met action marketing en adviezen op het gebied van strategie,
positionering en merkontwikkeling. Het bureau werkt voor een groot aantal gerenommeerde A-merken, sportbonden

opening op DONDERDAG 18 SEPTEMBER . Art Rooijakkers, winnaar van de kennisquiz De
Slimste Mens, heet u van harte welkom.

Da Vinci was zijn tijd ver vooruit. Zo’n 500 jaar geleden bedacht en ontwierp hij machines die
niemand ooit had gezien. Hij schetste bijvoorbeeld de eerste fiets, inclusief fietsketting. Hij
ontwierp de parachute, het onderwaterpak, het vliegtuig en de waterradboot. In de ‘EXPO’
staan 70 van zijn beste uitvindingen – en het plezier van het ontdekken – centraal. Het ‘LAB’
toont bezoekers hoe zijn werkplaats er vandaag de dag uit zou hebben gezien. In
samenwerking met het Utrechtse ProtoSpace is een FabLab (fabrication laboratory) ingericht.
In de ‘Uitvind-STUDIO’ kunnen kinderen met hun fantasie een eigen uitvinding doen en in het
‘DOC’ van Discovery Channel worden verschillende documentaires over Da Vinci en zijn werk
vertoond.

PROGRAMMA

17.00 uur Inloop
17.30 uur Welkom en officieel openingsmoment
18.00 uur Borrel
19.00 uur Einde 

Adres:
Neude 11, 3512 AE Utrecht
www.thejoyofunderstanding.nl

Media is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, graag uw komst aanmelden bij Sander
Khouw, 7N60 Communicatie. sander@1967ers.nl of 06-11645688.

http://davinci-thejoyofunderstanding.pr.co/www.thejoyofunderstanding.nl


en andere organisaties. 
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Imre van Leeuwen
T: 015-2195454
E: ileeuwen@shivers.nu
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