Persinformatie | Preview voor de pers op vrijdag 17 oktober van 14.00 u - 16.30 u
Voor de pers is er een speciale preview voor de tentoonstelling Tilburg Ontwerp + Design Eindhoven in het Designhuis
Eindhoven op vrijdag 17 oktober van 14.00 u - 16.30 u. U bent van harte welkom !
Om 17.00 u vindt vervolgens de feestelijke opening plaats door Marcelle Hendrickx en Mary-Ann Schreurs,
respectievelijk wethouder van cultuur van Tilburg en Eindhoven. De eerste exemplaren van de begeleidende publicatie
worden dan aangeboden.
Van 18 t/m 26 oktober is de tentoonstelling Tilburg Ontwerp + Design Eindhoven in het Designhuis dagelijks van 9.00 u 22.00 u geopend voor het publiek als onderdeel van de Dutch Design Week 2014.
Let op !
Voorafgaand daaraan gaat het deelproject MozaïekBrabant - Ontwerpen aan het nieuwste Brabant, al van start
op 9 oktober (17.00 u). Dit project is in het Designhuis te zien t/m 31 oktober.
Tevens zal bij wijze van opmaat de Ontwerpmarathon voor jonge ontwerpers plaatsvinden op 14 en 15 oktober
van 18.00 u - 18.00 u (de klok rond) met aansluitend om 18.30 u de presentatie van de resultaten.
De tentoonstelling Tilburg Ontwerp + Design Eindhoven in Designhuis Eindhoven is samengesteld door
Jan Doms en opgebouwd in samenwerking met Olga Doreva (BG). Deze tentoonstelling richt zich op de scheppingen
van ontwerpers en kunstenaars die met de regioʼs Tilburg en Eindhoven verbonden zijn. In deze presentatie komt naar
voren dat de ontwerpdisicpline zich op tal van terreinen manifesteert en dat de grensvlakken tussen de
ontwerpdomeinen hoogst interessante vergezichten oplevert.
De begeleidende publicatie (catalogus), eveneens van de hand van Jan Doms, is een weergave van de gelijknamige
tentoonstelling. Tal van met beide stedelijke regioʼs verbonden ontwerpers, komen aan bod. Daarbij wordt ingegaan op
de huidige en toekomstige rol van ontwerper en opdrachtgever. Inspirerende voorbeelden van samenwerking,
verbeelding en vakkundigheid passeren de revue.
De deelnemende ontwerpers en kunstenaars zijn:
Leonard Bedaux, Pieter Bedaux, Thomas Bedaux, Biliana Borissova, Jacq. de Brouwer, Bert Dirrix, Jan Doms - Olga
Doreva, Dyane Donk, Simon Haen, Jan van Hoof, Peter van Hoogmoed - Anneke Vervoort, Liesbeth Huijben | Babette
Kleijn, Michiel van der Kley, John Körmeling, Jac de Kok, Herman Kuijer, Ton Lammers | Marleen Mangnus, Rob
Moonen, Pii, Elle Reumkens, Ad Roefs, Paul van Rijswijk, Marnix Scholman, Luk Sponselee, Strijbos & Van Rijswijk, Ilse
Vermeulen, Hans Vijgen, Paul van Weert, Wiersma & Smeets.
Vanuit de Informatiedesk starten elke dag twee rondleidingen, om 11.00 u en om 14.00 u. Er vinden ook rondleidingen
plaats op aanvraag.
In het gebouw is voor de gelegenheid een tijdelijke vestiging van CoffeeYou ingericht voor de verzorging van de
inwendige mens en tevens gelegenheid tot ontmoeting aan de stamtafel A58.
Elke dag is er om 19.30 u (-20.30 u) een onderhoudend programma ʻSpeakers cornerʼ waarin het ontwerpen op een niet
conventionele manier aan de orde gesteld wordt. Doorlopend is er een wisselend filmprogramma ʻTeasers voor
Ontwerpersʼ dat op de centrale monitor in de hal wordt getoond.
Tevens is er een Bookshop waar de publicatie (catalogus) Tilburg Ontwerp + Design Eindhoven te koop is en een
selectie boeken van Motta Art Books Eindhoven die inhoudelijk verband houdt met wat in de tentoonstelling getoond
wordt
Deze tentoonstelling, publicatie en side-programma komen mede tot stand met steun van de Gemeenten Tilburg en
Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, en vele anderen.
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Voor journalisten is de digitale versie van de publicatie Tilburg Ontwerp + Design Eindhoven
beschikbaar op aanvraag - jandoms@lefdynamics.nl
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