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lef office / lef small studio tilburgseweg 108 goirle - architect jos. bedaux 1937

stadsdynamica
city dynamics spatial design and research
lef large studio de hoogt 31c loon op zand 2020

exhibition pavilion / spatial research oude warande tilburg 2006/2012

lef kantoor tilburgseweg 108 goirle

lef office tilburgseweg 108 goirle

lef stadsdynamica

Het kantoorgedeelte van het monumentale woonhuis tilburgse weg
(1937) is ingericht voor representatie ven productionele activiteiten
van LEF die verband houden met ruimtelijk ontwerp en onderzoek
en dynamische interventies. Tevens zijn er het LEF archief en de
bedrijfszetel van Live to Explore the Future B.V. gevestigd.

The office section of the monumental residence at the monumental
house tilburgseweg (1937) is designed to accommodate representative and production-related activities in the areas of spatial design
and research and dynamic interventions. It also houses the LEF
archive and the company seat of Live to Explore the Future B.V.

Het bureau voor ruimtelijk ontwerp en onderzoek LEF
stadsdynamica is in 2001 opgericht door beeldend kunstenaar en
ontwerper Jan Doms.

lef studio de hoogt 31c loon op zand

lef studio de hoogt 31c loon op zand

In 1995 kwamen het atelier voor beeldende kunst en de
ontwerpstudio samen. Na de verhuizing vanuit Tilburg in 2020
worden de grootschalige kunstzinnige projecten weer apart
gehuisvest in de grote studio De Hoogt in Loon op Zand.

In 1995, the visual arts studio and the design studio came together.
After moving from Tilburg in 2020, the large-scale art projects will
once again be housed separately in the large studio De Hoogt in
Loon op Zand.

LEF stadsdynamica houdt zich bezig met hoogwaardig ruimtelijk
ontwerp en onderzoek vanuit een historische en actuele culturele
context.
Voor de realisatie van kunstzinnige, architectonische,
stedenbouwkundige en landschappelijke projecten werkt het bureau
samen in een netwerk van gespecialiseerde ontwerpers,
onderzoekers, ingenieurs en adviseurs. LEF stadsdynamica is de
roepnaam van Live to Explore the Future B.V.

glass archi-sculpture ‘triangle’ sculpture garden juan miró museum palma de mallorca 2013

design revitalization of concrete skeleton in mush district gyumri armenia 2019

52 meter high production tower dry mortar ‘maxima 1’ saint-gobain weber beamix eindhoven 2009

lef stadsdynamica (urban dynamics)

jan doms

jan doms

The office for spatial design and research LEF stadsdynamica (urban
dynamics) was founded in 2001 by visual artist and designer Jan
Doms.

Jan Doms (1949) studeerde constructief beeldhouwen, kunst- en
stadsgeschiedenis en cultuurwetenschappen gericht op architectuur
en stedenbouw. Hij is bekend vanwege zijn grootschalige projecten
op het snijvlak van kunst, architectuur en landschap.

Jan Doms (1949) studied constructive sculpture, art- and city history
and cultural sciences with a focus on architecture and city planning.
He is known because of his large scaled projects on the edge of art,
architecture and landscape.

LEF stadsdynamica focuses on high-quality spatial design and
research from a historical and contemporary cultural perspective.

nominaties en prijzen

nominations and awards

For the realisation of artistic, architectural and urban landscape
projects, the agency collaborates with a network of specialised
designers, researchers, engineers and consultants. LEF
stadsdynamica (urban dynamics) is the common name for Live to
Explore the Future B.V.

Jan Doms werd voor in 2007 onderscheiden met de Tilburg
Moderne Industriestadprijs en in 2015 met de Cast Award voor
architectuur en stedenbouw. Voor de Nederlandse Staalprijs werd hij
genomineerd in 1989 en in 2018 ontving hij de BelgischNederlandse Bernardine de Neeve Prijs voor zijn oeuvre in glas.

Jan Doms was awarded the Tilburg Modern Industrial City Prize in
2007 and the Cast Award for architecture and urban planning in
2015. He was nominated for the Dutch Steel Prize in 1989 and in
2018 he received the Belgian-Dutch Bernardine de Neeve Prize for
his oeuvre in glass.

