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Isaac Monté - Les Sauvages

tentoonstellingen
CBK Groningen
Het CBK nodigt vijf jonge ontwerpers uit voor een designtentoonstelling. Deze
noordelijke ontwerpers nodigen op hun beurt elk hun favoriete, in Nederland
werkende ontwerper uit, door wie ze zich laten inspireren. Allen presenteren in de
tentoonstelling nieuwe materialen, nieuwe ideeën, nieuwe ontwerpen en bestaand
werk.
CBK Groningen – wo t/m vr 9 - 17 uur & za t/m zo 13 - 17 uur
Trompsingel 27, 9724 DA Groningen – www.cbkgroningen.nl

House of Design
In De Bovenkamer van Groningen, de gerenoveerde watertoren aan de
Noorderbinnensingel, staat Albert Geertjes in de spotlights. Geïnspireerd op de
watertoren is het object Brandend Glas uit zijn vingers ontstaan. De vernieuwde
versie van Brandend Glas in de vernieuwde versie van de watertoren. Werk van
Geertjes ontstaat uit het gesprek met zijn materiaal. Hij kent de dingen een karakter
toe, een verhaal, een ziel.
Albert Geertjes bij House of Design do 9 – 17 uur & za 13 – 17 uur
Noorderbinnensingel 14, 9712 XB Groningen – www.houseofdesign.nl

sign
Point of Review laat eigenzinnige concepten zien van jonge nationale kunstenaars
waarbij ingespeeld wordt op herziening van materiaal en gezichtspunten. Gericht op
natuur en buitenleven bevorderen zo tijdelijke gebruiksvoorwerpen de
saamhorigheid, versterken producten de geneugten van het rommelen in de natuur,
vogelhuisjes, transformeert ‘roadkill’ in gezichtsmode, veraangenamen ontwerpen
het dierenleven in de stad en ontstaan uit bomen eerst machines en daarna
meubels.
Point of Review bij SIGN – wo t/m zo van 12 – 17 uur
Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen – www.sign2.nl

I.v.m. Hemelvaartsdag zijn de tentoonstellingen op donderdag 29 mei gesloten.

Designxpo
Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen), House of Design en
SIGN slaan de handen ineen voor de derde editie van DesignXPO, hét
designevenement van Noord-Nederland.
Van 10 mei t/m 15 juni 2014 staat Groningen in het teken van design met
tentoonstellingen en activiteiten. Thema: ambacht en vakmanschap. DesignXPO
toont werk van jonge ontwerpers, nationale kunstenaars en gevestigde
designnamen. Verder zijn er diverse designcafés, presentaties, open ateliers,
workshops en het unieke concept UP=UP! (eten en design pop-up).
Kijk voor achtergrondinformatie op www.designxpo.nl.

activiteiten
Designcafé #2 – Re(F)Use (werken met glas)

Workshop GR-ID* – Typografie en Lasersnijden
lasersnijder. Kom kijken en onderzoek mee in FabLab Groningen. Organisatie GR-ID* &
OneDayArtist. Donderdag 15 mei - 10.00 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.00
uur. Locatie: Boterdiep 111 (Het Paleis). Aanmelden via: info@onedayartist.nl
€ 7,50 entree - max. 10 pers

Glasbewerking is vakwerk! Dat hij het vak beheerst laat Hein van de Water, met
Jacobine von Dömming, aan de oven zien. Discussieer tevens mee over de rol van
vakmanschap bij vormgeving. Dinsdag 27 mei - vanaf 15.00 uur, discussie 16.30
uur. Locatie: Oudeweg 20, Groningen. Aanmelden via info@houseofdesign.nl

Designcafé #3 – Herders van Balloo (kennismaken

UP=UP! Eten en design pop-up

Het bestaande meubilair en servies van restaurant Boven Jan maakt plaats voor
designproducten. Designshoppen en tegelijk lunchen of dineren, try before you buy!
Styling: Marjolein Perin. Vrijdag 16 t/m zondag 18 mei - Tijdens lunch en diner.
Locatie: Hoogstraatje 3-5, Groningen. Reserveren via 050-3110520 of
www.bovenjan.nl

met wol)
Ontdek de mogelijkheden die wol heeft. Kom tot rust op de heide, loop mee met de
kudde en duik mee het wol-atelier in voor prachtige wol, vachten en schapenhoorns
Vrijdag 6 juni - 14.00 uur tot 17.00 uur. Locatie: Crabbeweg 2, Balloo.
Aanmelden via info@houseofdesign.nl

Masterclass 'hoe benader je als ontwerper een producent/fabrikant'

Presentatie – Wad & Design Festival

’Hedendaags ambacht, erfgoed van morgen.’ Organisatoren Berber Soepboer en
Charlotte Corstanje over Nederlandse mode en design geïnspireerd op het waddeneiland
Schiermonnikoog. Vrijdag 23 mei - vanaf 16.00 uur. Locatie: Westerhavenstraat 14a
(Galerie Block C), Groningen. Aanmelden via info@waddesignfestival.com

House of Design nodigt Jeltje de Jong van De-Rooie agentschap uit. Zij staat als agent
tussen fabrikant, dealer, architect en ontwerper in. In een masterclass voor ontwerpers
gaat zij in op de meerwaarde van het werken met een producent of fabrikant.
Woensdag 11 juni – 13.00 - 17.00 uur. Kosten € 25,- (House of Design Friends) anders
€ 35,-. Locatie: Noorderbinnensingel 14, De Bovenkamer van Groningen.
Aanmelden voor 4 juni via info@houseofdesign.nl

Designcafé #1 – Kunsteboer

(staalbewerking)
Verzamelaar en ontwerper William van der Velde vormt stug staal als klei. Een bomvolle
tuin, in een nog onbekend stukje Groningen, met metaal, hout en overige materialen.
Zaterdag 24 mei 2014 – 10.30 tot 12.00 uur. Locatie: Bruilweering 527,
Groningen. Aanmelden via info@houseofdesign.nl

terugkerende activiteiten

Design Pressure Cooker

Workshop – Ontwerp een Sieraad

Ontwerper en opdrachtgever gaan samen om tafel. Na één middag ligt het ontwerp,
uit de snelkookpan, klaar. Organisatie: House of Design en Kamer van Koophandel.
Eindpresentatie bijwonen? Maandag 26 mei - 16.30 tot 17.30 uur. Locatie:
Noorderbinnensingel 14, De Bovenkamer van Groningen. Aanmelden via
info@houseofdesign.nl

Met de tips van sieraadontwerper Jeanet Metselaar maakt u zelf van verrassende,
gerecyclede, materialen als skai, vilt en kunststof een origineel sieraad. Woensdag 4
juni en donderdag 12 juni - 19.30 - 22.00 uur. Kosten € 30,- p.p. (incl. alle
materialen). Locatie: Boterdiep 111 (Het Paleis), Groningen. Info en aanmelden
06 219 379 66 - info@jeanetmetselaar.nl

Naked Lunch – Bibliotheek Groningen

Open Huis – Wout Wessemius

In een interview vraagt huisdichter Rense Sinkgraven, Eileen Blackmore en
Pieter Dijkstra het hemd van het lijf over design en vakmanschap. Dinsdag 27 mei 12.30 tot 13.00 uur. Open inloop! Locatie: Oude Boteringestraat 18, Groningen
(het buro). Eenvoudige lunch voor € 1,-.

.

Een rondleiding door het nieuwe pand van ontwerper Wout Wessemius. Hij maakt in
zijn ontwerpen veelal gebruik van rubber, lood en koper. Zaterdag 14 juni 2014 en
Vrijdag 23 mei 2014 - verzamelen bij ingang om 15.00 uur. Locatie: Voor ’t
voormalig klein Poortje 1-3, Groningen. Aanmelden via info@woutwessemius.nl
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