Nominatie Geurt Brinkgreve Bokaal:
De Geurt Brinkgreve Bokaal is een onderscheiding die de gemeente Amsterdam jaarlijks toekent aan
het beste initiatief op het gebied van herontwikkeling of renovatie in de bestaande gebouwvoorraad.
De prijs is nadrukkelijk bedoeld voor een gebouw dat door de ingreep een belangrijke bijdrage levert
aan de leefbaarheid in een buurt: een gebouw dat 'teruggegeven' wordt aan de stad en de inwoners.
Trots kunnen we hier vermelden dat Splendor één van de 3 genomineerden is voor deze bokaal in
2013.
De goede samenwerking tussen Het stadsdeel Centrum als eigenaar, Splendor als initiator en MTB
architecten als ontwerper heeft geresulteerd in een pareltje voor de Amsterdamse binnenstad. Het
voormalige badhuis aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 116 is getransformeerd tot een muziekgebouw
met een unieke historische uitstraling en een karaktervol interieur waar de muziek en luisteraar elkaar
ongedwongen kunnen ontmoeten.
Het winnende project wordt bekend gemaakt bij "De Prijzen van 2013" op dinsdag 17 december.

Achtergrondinformatie Geurt Brinkgreve:
Brinkgreve is vooral bekend geworden als monumentenbeschermer en publicist. Hij heeft vele jaren
geijverd voor het behoud van (panden in) de historische binnenstad van Amsterdam. Mede door hem
is er een kentering tot stand gekomen in het denken over behoud van de binnenstad, tegen de trend
tot sloop en grootschalige nieuwbouw in. Bij het behoud van het Huis De Pinto en behoud van de
oude stratenstructuur in de Nieuwmarktbuurt heeft hij een prominente rol gespeeld.
Hij was van 1958 tot 1970 bestuurslid van de Bond Heemschut en voorzitter van Arti et Amicitiae. Hij
was eveneens adviseur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Geurt Brinkgreve was in 1975
ook oprichter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), die sindsdien
opkomt voor het behoud van het historische karakter van de binnenstad. Deze vereniging houdt nog
steeds kantoor in het Aalsmeerder Veerhuis, het vroegere woonhuis van Brinkgreve. Hij kreeg in 1982
de zilveren erepenning van de Gemeente Amsterdam, in 1988 de Zilveren Anjer van het Prins
Bernhard Cultuurfonds vanwege zijn werk voor monumentenzorg en in 2001 de Europa Nostra Medal
of Honour.
De kunstenaar, die in 2005 in gebouw Arti et Amicitiae overleed, werd begraven op Zorgvlied aan de
Amsteldijk in Amsterdam. Door de kunstenaar Hans 't Mannetje werd in 1982 de gevelsteen Restauro
gemaakt, die werd aangebracht aan het Geurt Brinkgrevehuis aan de Amsterdamse Oudezijds
Achterburgwal. In 2009 werd de uitbreiding van Arti et Amicitiae aan het Rokin 114 naar hem de Geurt
Brinkgreve Vleugel gedoopt

Wikipedia: Geurt Brinkgreve.

