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EM ONTWERPT	  interieurs	  op	  maat.	  
Samen	  met	  onze	  opdrachtgevers	  	  
bepalen	  we	  de	  uitgangspunten.	  
Zowel	  voor	  de	  par9culiere	  als	  de	  
projectmarkt.	  
	  
Kijk	  op	  onze	  site	  of	  stuur	  een	  mail	  voor	  
een	  vrijblijvende	  afspraak	  
info@interieur-‐architecten.nl	  
www.eminterieurarchitecten.nl	  

VRAAG HET EM 

?

Op het gebied van design is er van alles te zien en te beleven in de drie 
steden Amsterdam, Eindhoven en Milaan. Interieurinspiratie opdoen kan 
tijdens een aantal jaarlijkse designevents. Daarnaast kun je natuurlijk ook de 
stad in en langs de leuke designwinkels gaan die er te vinden zijn.
 

UITGELICHT!	  
	  

Deze	  edi9e	  van	  de	  Expo	  Milaan	  staat	  in	  het	  teken	  van	  de	  thema’s	  ‘Voedsel	  voor	  de	  planeet,	  energie	  voor	  het	  
leven’.	  De	  deelnemende	  landen	  geven	  een	  beeld	  geven	  van	  hun	  economische,	  sociale,	  culturele	  en	  technische	  
ontwikkeling.	  In	  een	  uniek	  publiek-‐privaat	  samenwerkingsverband	  zal	  Nederland	  laten	  zien	  dat	  we	  wereldleider	  
zijn	  op	  veel	  agrarische	  en	  agro-‐industriële	  sectoren.	  Het	  Nederlands	  paviljoen	  krijgt	  als	  naam	  Holland	  Delta	  om	  
de	  link	  tussen	  water,	  land	  en	  voeding	  in	  ons	  land	  te	  duiden.	  
	  	  
New	  Holland	  Argiculture	  
1	  Mei	  –	  31	  Oktober	  2015	  
www.worldexpomilaan2015.nl	  	  

Open	  Ended	  “Lidewij	  Edelkoort”	  Kazerne	  
Gallery	  Eindhoven	  –	  20	  juni	  tot	  10	  januari	  
2016	  
Lidewij	  Edelkoort	  toont	  een	  greep	  uit	  haar	  
persoonlijke	  kunst-‐	  en	  designcollec9e.	  Een	  
overzicht	  van	  Dutch	  en	  interna9onaal	  
autonoom	  design	  van	  1995	  -‐	  2015.	  
Geopend	  van	  11.00-‐00.00	  
Paradijslaan	  2-‐8	  Eindhoven	  
Gra3s	  toegang!	  
www.kazerne.com	  	  
	  
Ted	  Noten	  -‐	  Non	  Zone	  –	  tot	  18	  oktober	  
Voor	  de	  tentoonstelling	  Non-‐Zone	  brengt	  Ted	  
Noten	  zijn	  hele	  studio	  naar	  het	  museum.	  Zelf	  
blij\	  hij	  achter	  in	  een	  leeg	  atelier,	  zijn	  Non-‐
Zone.	  Hij	  reflecteert	  in	  deze	  periode	  op	  de	  
oorsprong	  van	  zijn	  werk.	  
Geopend	  di	  t/m	  zo	  van	  11:00-‐17:00	  
Boijmans	  van	  Beuningen	  
Museumpark	  18,	  Rocerdam	  
Toegang:	  €15,00	  
www.stedelijk.nl	  
	  
Superbox	  II:	  Ineke	  Hans	  -‐	  Seven	  Chairs	  In	  
Seven	  Days	  –	  5	  september	  tot	  25	  oktober	  
De	  Superbox,	  waarin	  de	  stoelen	  getoond	  
worden,	  is	  speciaal	  voor	  het	  museum	  
ontworpen	  door	  EventArchitectuur	  om	  
nieuwe	  aanwinsten	  op	  het	  gebied	  van	  
vormgeving	  te	  tonen.	  
Geopend:	  ma	  t/m	  vrij	  van	  10:00	  tot	  18:00	  
Stedelijk	  Museum	  
Museumplein	  10,	  Amsterdam	  
Toegang:	  €15,00	  
www.boijmans.nl/nl/	  
	  
Dutch	  Design	  Week	  –	  17	  tot	  25	  oktober	  	  
9	  dagen	  lang	  presenteert	  DDW	  op	  100	  
loca9es	  processen,	  experimenten	  en	  ideeën,	  
antwoorden	  en	  oplossingen	  van	  2400	  
designers.	  Kom	  je	  verwonderen,	  verbazen	  op	  
vergapen.	  Stel	  jezelf	  nieuwe	  vragen,	  doe	  
inspira9e	  op	  voor	  eigen	  antwoorden,	  en	  laat	  
je	  overtuigen	  door	  de	  kracht	  van	  design.	  
Openings9jden:	  
Inner	  City:	  10:00	  –	  20:00	  
Strijp	  S/T/R:	  11:00	  –	  18:00	  
East:	  Ma	  t/m	  vrij	  van	  16:00	  –	  21:00,	  za/zo	  van	  
12:00	  –	  21:00	  
Met	  een	  passe-‐partout	  krijg	  je	  9	  dagen	  lang	  
onbeperkt	  toegang	  tot:	  het	  Klokgebouw,	  
Veemgebouw,	  Design	  Academy	  Eindhoven,	  
en	  Van	  Abbemuseum.	  De	  meeste	  andere	  
loca9es	  zijn	  gra3s,	  tenzij	  anders	  vermeld	  op	  
het	  programma	  op	  de	  website.	  	  
www.ddw.nl	  
	  
	  

Hotspots Eindhoven

Hotspots Amsterdam

Hotspots Milaan

Design uit…

Urban	  Shopper	  @	  Strijp-‐S	  
De	  Urban	  Shopper	  is	  een	  grote	  hal	  
met	  daarin	  bijzondere	  winkeltjes.	  
Het	  is	  uniek	  en	  exclusief.	  De	  plek	  
voor	  shoppers	  die	  wel	  eens	  iets	  
anders	  willen	  beleven	  dan	  de	  
binnenstad.	  	  
Kleinschalige	  ini9a9even,	  
vernieuwende	  concepten	  die	  
uitdagende	  en	  bijzondere	  
combina9es	  vormen.	  
Loca9e:	  Torenallee	  60-‐02	  

The	  Frozen	  Fountain	  
The	  Frozen	  Fountain	  

beslaat	  twee	  grote	  panden	  
aan	  de	  Prinsengracht	  en	  

hee\	  dus	  veel	  oppervlakte	  
voor	  designmeubelen,	  
woonaccessoires	  en	  

hebbedingetjes	  van	  grote	  
namen	  tot	  beginnend	  

talent.	  
Loca9e:	  

Prinsengracht	  645	  

Fondazione	  Prada	  
Fondazione	  Prada	  is	  een	  
instelling	  geweid	  aan	  
hedendaagse	  kunst	  en	  
cultuur.	  
Loca9e:	  Largo	  Isarco	  2	  
	  

Piet	  Hein	  Eek	  store	  @	  Strijp-‐R	  
In	  de	  Piet	  Hein	  Eek	  Store	  vindt	  je	  zijn	  eigen	  meubels	  
en	  accessoires	  en	  die	  van	  andere	  designers.	  Je	  kunt	  
tevens	  de	  werkplekken	  bekijken,	  waar	  de	  meubels	  
gemaakt	  worden.	  Naast	  de	  shop	  en	  de	  werkplaatsen	  
vind	  je	  het	  restaurant.	  Het	  interieur	  van	  het	  
restaurant	  is	  al	  een	  eye-‐catcher	  op	  zichzelf.	  	  
Loca9e:	  Halvemaanstraat	  30	  

Do	  It	  Yourself	  –	  Thomas	  Bärnthaler	  
In	  het	  boek	  Do	  It	  Yourself	  hebben	  50	  
ontwerpers	  en	  visionary	  ar9sts	  eenvoudige	  
objecten	  bedacht	  die	  iedereen	  thuis	  kan	  
maken.	  
Taal:	  Engels	  en	  Frans	  
Prijs:	  €24,95	  	  

Madama	  Hostel	  +	  Bistrot	  
Een	  erg	  gezellig	  plekje	  om	  
een	  kopje	  koffie	  te	  drinken	  
of	  lekker	  een	  hapje	  te	  eten,	  

voordat	  je	  langs	  gaat	  bij	  
Fondazione	  Prada.	  

Loca9e:	  Via	  Benaco	  1	  	  

An`ca	  Focacceria	  S.	  
Francesco	  
Als	  je	  in	  Milaan	  
bent	  mag	  je	  zeker	  niet	  
vergeten	  hier	  langs	  te	  gaan	  
om	  een	  van	  hun	  
verrukkelijke	  gerechten	  te	  
proeven.	  	  
Loca9es:	  
Via	  San	  Paolo	  15	  
Via	  Piero	  della	  Francesca	  56	  
	  	  

Italië	  
Designer:	  Patricia	  Urquiola	  

Naam:	  Husk	  ‘15	  
Collec9e:	  B&B	  Italia	  

Kiezen	  uit	  nieuwe	  frames,	  
nieuwe	  kleuren	  voor	  de	  

bekleding	  en	  nieuwe	  
materialen	  voor	  het	  

onderstel.	  
	  

Nederland	  
Designer:	  Marcel	  
Wanders	  
Naam:	  Monster	  Stool	  
Divina	  Melange	  
Collec9e:	  Moooi	  
Nu	  verkrijgbaar	  in	  	  
maar	  liefst	  25	  nieuwe	  
kleurtjes.	  Kies	  je	  eigen	  
kleurrijke	  Monster	  Chair	  
voor	  eindeloze	  
inspira9e!	  

Designer:	  Bertjan	  Pot	  
Naam:	  Carbon	  Bar	  Stool	  
Collec9e:	  Moooi	  
Een	  grote	  familielid	  van	  de	  
Carbon	  Chair,	  de	  Carbon	  
Barstool.	  

Hutspot	  
Hutspot	  Amsterdam	  is	  
een	  plaporm	  dat	  zoekt	  
naar	  nieuwe	  en	  
interessante	  merken,	  
ontwerpers,	  kunstenaars	  
en	  ondernemers.	  Ze	  
bieden	  hen	  de	  kans	  om	  
hun	  producten	  in	  de	  
winkel	  te	  exposeren.	  	  
Daarnaast	  bevindt	  er	  zich	  
ook	  een	  lunchroom	  en	  
een	  kapper	  in	  het	  pand	  
aan	  de	  Van	  Woustraat.	  
Loca9es:	  
Van	  Woustraat	  2	  /4	  
Rozengracht	  204	  -‐	  210	  

Old	  Pacerns,	  New	  Order:	  Socialist	  Realism	  in	  
Central	  Asia	  –	  10	  oktober	  tot	  29	  mei	  2016	  
Deze	  tentoonstelling	  zal	  de	  socialis9sch	  
realis9sche	  kunstbeweging	  in	  Centraal-‐Azië	  
onderzoeken	  en	  deze	  koppelen	  aan	  twin9gste-‐
eeuwse	  schilderkunst	  met	  voorbeelden	  van	  de	  
tradi9onele	  tex9el	  die	  ze	  aqeelden.	  	  
Geopend	  ma,	  wo,	  vrij	  van	  11:30	  tot	  18:30,	  za	  
van	  10:00	  tot	  17:00,	  zo	  van	  13:00	  tot	  17:00	  
The	  Tex9le	  Museum	  
701	  21st	  Street,	  NW,	  Washington	  DC	  
Toegang:	  $8,00	  
www.museum.gwu.edu	  
	  

bestaande ontwerpen in nieuw jasje


