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Dutch Design Week
Niet te missen: de jaarlijkse Dutch
Design Week in Eindhoven van
20 t/m 28 oktober. Met als thema
‘If not us, then who?’ ligt de focus
dit jaar op hoe we met z’n allen de
wereld vormgeven.
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ddw.nl

Van de koude grond
Geen kelder, maar wel een tuin tot uw
beschikking? De ‘Groundfridge’ van Weltevree
biedt uitkomst. Ontwerper Floris Schoonderbeeks ‘ingraafkoelkast’ houdt onder de grond
etenswaren op temperatuur zonder gebruik
van elektriciteit. Goed nieuws: vanaf november
is-ie dan eindelijk verkrijgbaar, vanaf € 9500.
groundfridge.com

BUITENSHUIS
Hanglamp
Ontwerper Ionna Vautrin ontwierp een buitenlamp die hetzelfde werkt als de losse ledlampjes
voor uw fiets: aan zijn rubberen lus hangt u de
regenbestendige ‘Clover’-lamp waar u wil, bijvoorbeeld in een boom. Daar blijft-ie zo’n vier uur aaneen branden, totdat hij weer opgeladen moet worden via een USB-poort, € 32. lexon-design.com

Designdiner
Eten op, van en omringd door
Dutch Design. Culinair vormgever
Naresh Ramdjas van Creative Food
Studio organiseert tijdens de Dutch
Design Week samen met designcollectief
Envisions speciale diners waarbij alle
disciplines op het gebied van design en
eten samenkomen. Van een hapje en een
drankje tot een vijfgangenmenu.
creativefoodsto.com

Lichtkunst
De tentoonstelling ‘Actie <-> Reactie.
100 jaar kinetische kunst’ in de Kunsthal
staat tot 20 januari 2019 in het teken van
ruimte, beweging, visie en licht. Van
25 t/m 27 oktober baadt de Kunsthal en
het omliggende Museumpark ’s avonds
in kunstwerk ‘Waterlicht’ van Daan
Roosegaarde.
kunsthal.nl

Bauhaus
Volgend jaar bestaat kunst- en ontwerpschool Bauhaus 100 jaar. Museum Boijmans van Beuningen viert mee met de
tentoonstelling ‘Nederland Bauhaus Pioniers van een nieuwe wereld’, vanaf
9 februari 2019.
boijmans.nl

Wat is luxe?
Aan de hand van tachtig objecten tast
designmuseum Cube de nieuwe economische en ethische grenzen van de
moderne luxe af, met werk van ontwerpers Christien Meindertsma, Mae Engelgeer en Piet Hein Eek. ‘Luxe? Veranderende verlangens’ is t/m 14 april 2019 te
zien.
cubedesignmuseum.nl

Buitenbehang
Dankzij het Italiaanse Wall&Deco kunt u nu
ook de buitenkant van uw huis behangen. Het
stevige vierlaagse ‘Out System’-behang is speciaal gemaakt voor buitenmuren en zou zo’n tien
jaar lang weer en wind kunnen doorstaan. Op de
foto: print ‘Diecut’ van ontwerper Bertero Panto
Marzoli, € 160 per m2. wallanddeco.com

Huismus
Om de krimpende vogelpopulatie in grote steden
tegen te gaan, ontwikkelde ontwerper Klaas Kuiken
de Vogelhuisjesdakpan. Dakspecialist Colored
Roofs heeft de productie inmiddels overgenomen
en maakt de huisjes nu in iedere gewenste
kleur, vanaf € 162,15.
coloredroofs.nl

Binnenkijken
De tentoonstelling ‘Binnenkijken’ in het
Designmuseum in Den Bosch, toont
248 Nederlanders in hun interieur, die
tussen 2011 en 2018 door fotograaf Thijs
Wolzak zijn vastgelegd voor de NRC,
vanaf 13 oktober 2018.
designmuseum.nl

Meesterlijk
Jaarlijks organiseert curator
Nicole Uniquole ambacht- en designbeurs ‘Meesterlijk’ in de
Amsterdamse Westergasfabriek. Van 30 november
t/m 2 december.
meesterlijk.nu

Object Rotterdam
Design- en kunstkenner Anne van der
Zwaag brengt in het monumentale
HAKA-gebouw het werk van vooruitstrevende jonge designers bij elkaar tijdens
Object Rotterdam. 8 t/m 10 februari 2019.
objectrotterdam.com

