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REDAKTIOIMEEL
Dit nulnummer van ITEMS geeft op verkleind formaat
een indruk van het in januari 1982 te verschijnen eerste
nummer. ITEMS is een tweemaandelijks tijdschrift voor
vormgeving. De inhoud van ITEMS zal door vormgevers
zelf verzorgd worden. De redaktie zal slechts de bijdragen
selekteren, niet de inhoud van de bijdragen.
Wij zoeken daarom vormgevers die een bijdrage aan
ITEMS willen leveren!
De bijdragen dienen te passen binnen de basis lay-out
van het tijdschrift. Beeldend werk verdient prioriteit. Het
aantal in te zenden pagina's staat in principe vrij. Eén en
ander zal in overleg met de redaktie kunnen gebeuren.
ITEMS laat ontwerpers zelf aan het woord c.q. beeld. Er
wordt naar gestreefd om een zo breed mogelijk skala van
nieuwe stromingen en tendenzen in de vormgeving te laten zien.
Bij vormgeving denken wij aan:
• architektuur
• grafische vormgeving
• cover-art
• industriële vormgeving
• etaleren
• kunsten
• foto-film
• mode
• interieur
• muziek
• landschap
• stedebouw
Naast de uitgave van het tijdschrift ITEMS, zal de stichting ITEMS in de toekomst diverse aktiviteiten ontplooien
om het vormgeven in zijn algemeenheid te stimuleren.
Bij de verschijning van iedere aflevering van ITEMS zullen
de aan die aflevering meegewerkte vormgevers hun
ideeën toelichten op een bijeenkomst, waarop naast de
vormgevers zelf, een ieder die daar belang in stelt welkom is.
Tevens bestaat er de mogelijkheid om origineel werk van
de vormgevers te kopen. Bovendien wil de stichting
ITEMS beperkte ideeënprijsvragen uitschrijven.
De stichting ITEMS is opgericht omdat er een grote behoefte blijkt te bestaan om het eigen werk bij een breed
publiek onder de aandacht te brengen.

VERSCHIJNINGSDAT A
tweemaandelijks
vanaf 1 januari 1982
ABONNEMENTEN zijn verkrijgbaar
door storting van Hfl. 60,— op banknummer 25.94.05.825 ten name van
Stichting Items te Delft. Een abonnement geldt voor een kalenderjaar.
LOSSE EXEMPLAREN zijn verkrijgbaar bij de betere boekhandel en kosten
Hfl. 12,50.
ADVERTENTIES dienen twee weken
vóór de verschijningsdatum ingeleverd
te worden. Tarieven zijn op aanvraag
verkrijgbaar.
INFORMATIE over te reserveren pagina's en mogelijkheden met betrekking
tot de vormgeving van de bijdragen is te
verkrijgen bij Jan Pesman (015-143511)
en Thijs Asselbergs en Peter Paul van
Wissen (015-126469).
DE OPLAGE van deze uitgave bedraagt
2.500.
ITEMS is een uitgave van de STICHTING ITEMS, die zich ten doel stelt
vormgeving te stimuleren.
OMSLAG
Polaroid
Bergsma, Vlaardingen.
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© 1981 Stichting ITEMS, Delft
Uit deze uitgeve mag niets worden gereproduceerd door middel van boekdruk,
foto-offset, fotokopie, of welk ander
medium dan ook, zonder schriftelijke

IN DE VOLGENDE NUMMERS BIJDRAGEN
VANO.A.:
Auke Bergsma
Reinoud Meltzer
Jo Coenen
Jan Benthem
Constancevan Duinen
Jan Pesman
Peter #aul van Wissen
Thijs Asselbergs
Mels Crouwel
Eliz Inger
Gerrit van Es
Piet van der Putten
Geit Glas
Van Rooy Galerie
PI

fotografie
industriële vormgeving
architektuur
architektuur
mode
interieur
stedebouw
wonen aan het IJ in
Amsterdam
architektuur
schilderkunst
architektuur en landschap
architektuur en landschap
meubel-design
exposities
produkt innovatie

HANDLEIDING VOOR HET VORMGEVEN
VAN BIJDRAGEN
technische gegevens kopy:
op vierkant formaat dat in kader 195 x 195 mm gepast
wordt. Formaat tijdschrift 220 x 220 mm.
druk:
tweezijdig zwart-wit bedrukt
voorplaat:
kleur
oplage nr. 1:
1000
aantal pagina's:
42
verschijning:
januari 1982, daarna tweemaandelijks
werkwijze:
de pagina's dienen zodanig ingeleverd te worden dat er
niets meer aan gedaan behoeft te worden om ze te laten
drukken. Dit betekent dat eventuele tekst zelf gezet zal
moeten worden (indien gewenst), en dat afbeeldingen
een duidelijk kontrast dienen te hebben.
afwijkingen:
neem kontakt op indien er een andere vormgeving wordt
gekozen als bovenstaand.
eigendom inzending:
de ingezonden kopy blijft eigendom van de inzender.
informatie:
Jan Pesman: 015-143511
Thijs Asselbergs/Peter Paul van Wissen:
015-126469
redaktieadres:
Postbus 3282
2601 DG Delft

Aankruisen wat verlangd wordt:
•

Stuur mij nummer 1 van ITEMS. De verschuldigde H. f l . 10,-- heb ik per omgaande overgemaakt op banknr. 25.94.05.825 t.n.v. Stichting ITEMS, Delft.

U

Ik neem een jaarabonnement voor 1982. De verschuldigde H. f l . 60,-- heb ik per omgaande overgemaakt op banknr. 25.94.05.825 t.n.v. Stichting ITEMS, Delft.
Ik w i l een bijdrage aan ITEMS leveren met als onderwerp
geschat aantal pagina's

Q

Ik wil adverteren in ITEMS, zend mij de advertentietarieven.

Naam

:

adres

:

postcode :

plaats:

frankeren
als drukwerk

