PRIMEUR
Margo Rave / www.sektie.nl / 's-Hertogenbosch
De Opstapstoel is een zitobject voor een gesprek op niveau,
maar is ook een klauterobstakel, en een uitzichtpost tegelijk. De
stoel heeft daarnaast een meerwaarde door zijn robuuste en
bijzondere uiterlijk en is dus naast functioneel ook simpelweg een
mooi object.

PRIMEUR
van Stand / www.vanstand.nl / Wijk bij Duurstede
Dit is “Woonkunst”, toegankelijk, praktisch en met humor. Het
motto is: Het afgedankte nieuw leven inblazen. Dit doen zij met
het materiaal dat eens als rijk en kostbaar werd gezien, zoals
edelhout, leer, wol, Schotse en Ierse tweed en zelfs metaal en
roest.

PRIMEUR
Winning Design / www.winning-design.nl / Nijmegen
WINNING-DESIGN is het interieurarchitectenbureau
van Jaqueline Winnen. Naast het creëren van
interieurs die als basis het leven, functioneren en
presteren van de bewoner stimuleren ontwerpt zij ook
producten.

PRIMEUR
Ingrid van der Veen / www.popsiclestuff.nl / Zwolle
Popsicle is een gloednieuwe en eigenzinnig designlabel voor
buiten en binnen. De speelse invalshoeken met een knipoog
maken dagelijkse producten uniek en dagen je uit de wereld om je
heen opnieuw te bekijken.

PRIMEUR
Nils Verweij / www.nilsverweij.nl / Rotterdam
Voor deze gelegenheid maakt deze jonge ontwerper niet alleen een
bank van hergebruikte en ecologische materialen, hij brengt ook
prachtige kastjes op hoge poten mee. Weloverwogen werk met
inhoud.

PRIMEUR
Niels van der Kuur / www.nielsvanderkuur.nl / Woerden
Deze kunstenaar/ontwerper richt zich op het vinden van
een spanningsveld tussen het fictieve en het reële. Het
'normale' vertrouwde wordt geprobeerd te voorzien van
iets vreemds. Niels maakt speciaal een bank voor het
festival.

PRIMEUR
SEMdesign / www.semdesign.nl / Utrecht
Een fruitschaal die nooit leeg lijkt, handgemaakt met 128 lagen. En prinsen
en prinsessen spiegels met krijtbord waar je je eigen hoed en haar op kunt
tekenen. Dit jonge ontwerpbureau zit boordevol frisse ideeën.

PRIMEUR
A Boy's Dream / www.aboysdream.com / Arnhem
A BOY'S DREAM is een jong ontwerpbureau dat als missie
heeft iedereen zijn kinderlijke fascinatie te laten
(her)vinden. De ontwerpen dagen uit om te gaan
ontdekken, experimenteren en samen te komen. Alleen in
het echt op het festival te zien.

PRIMEUR
AANDEBOOM / www.aandeboom.nl / Utrecht
De ontwerpers Sam van Veluw en Rogier Martens maken
jongensdromen binnen handbereik. Abbing wordt het eerste
verkooppunt in Nederland van hun vondst en de P-Tree is ook
tijdelijk in gebruik.

PRIMEUR
Ineke Ekkers / www.ekkersbeelden.nl / Nes Friesland
In het hoge Noorden aan de rand van het land heeft beeldenmaker
Ineke Ekkers haar eigen beeldentuin uit de klei getrokken. Dit speelse
werk is exclusief bij Abbing te zien.

PRIMEUR
Addy van Kempen / www.addysign.nl /
De screw tafel en kruk kunnen, zoals de naam al zegt,
gewoon in de ondergrond geschroefd worden. Ook kan in
het midden een parasol geplaatst worden en een
champagne koeler en verlichtingsbol maken het geheel
compleet.

TOPPER
Louise Cohen / www.louisecohen.nl / Leeuwarden
Louise Cohen heeft met de bekroonde ontwerpen uit de
LIFE IS GREAT Collectie het buitentafelen en koken
heruitgevonden. De collectie wordt in kleine series of op
maat gemaakt, genummerd en gesigneerd.

TOPPER
Bart van Heesch / www.vanheeschdesign.com /
Amsterdam
De ontwerper Bart van Heesch maakt gewoon
schitterende dingen. Letterlijk en figuurlijk, want wat denk
je van een compleet koperen of messing fiets. Net terug
uit Milaan en New York. Hij neemt ook een bank mee
voor de parade.

TOPPER
Gerard Boersma / www.gerardboersma.nl / Leeuwarden
Als hyper realist schildert hij de foto voorbij en brengt hij er ongemerkt
ook een lading in. De super kleine tot flink grote schilderijen van acryl op
paneel vinden hun weg naar verzamelaars over de hele
wereld.

TOPPER
Ineke Otte / www.inekeotte.com / Goes
De inspiratie voor haar sieraden komt uit de geweldige kleurige natuur.
Deze succesvolle designer is over de hele wereld te zien en heeft diverse
internationale prijzen gewonnen.

Janske Megens / www.janskemegens.nl / Haalderen
De producten die Janske Megens ontwerpt, worden op fair
trade basis in Nepal met de hand gemaakt. Kenmerkend is
de grafische stijl van Janske Megens, die in de diverse
collectie producten terug te vinden is. De producten zijn met
liefde gemaakt

Boomerang Living / www.boomerangliving.nl / Brielle
Zwevend tussen dromen en wakker zijn. Of met een goed boek.
Heerlijk ontspannen. Zachtjes schommelend in je eigen
Boomerang stoel. Ambachtelijk gemaakt van hout.

Corina Rietveld / www.corinarietveld.nl / Rosmalen
Door bekende technieken op een vernieuwende manier toe te passen,
ontstaan er bijzondere sieraden van onder andere knopen, garens,
hout en zilver. De originele borduursieraden zijn in menig magazine te
zien geweest.

Marco Manders / www.tulpi.nl / Nieuwegein
De Tulpi is een unieke buitenstoel die een Dutch Design
prijs heeft gewonnen.Deze opklapbare stoel is in negen
kleuren verkrijgbaar en is bovendien gemaakt van
duurzaam materiaal!

William van de Velde / www.kunsteboer.nl / Groningen
“kunst is overal aanwezig, je moet het alleen maar zien”.
Het lukt hem goed een ziel te geven aan oude afgedankte
voorwerpen. De combinatie van roest en verfresten geeft
aan zijn beelden een authentieke uitstraling.

Hennie Dijk / www.artuin.nl / Oudwoude
Deze tuinkunstenares laat zich inspireren door de tuin, haar eigen en
die van anderen. Ze werkt met olieverf, acryl en inkt op doek, paneel
en papier. Vooral haar pentekeningen zijn zeer treffend en vlot
uitgevoerd.

Take2design / www.take2design.com / Amsterdam
Gusta van Eijk transformeert de klassieke beukenhouten
strandstoel met een prachtige fotoprint als loper. Ook in
tweepersoons uitvoering. De fotos zijn geprint op canvas
gelijkende kunststof met een natuurlijke uitstraling.

Look at Art / www.lookatart.nl / Ridderkerk
Rob Nagtzaam maakt onder de naam Look at Art onder andere bijzonder
mooie realistische vogels. De bronzen worden in eigen atelier gemaakt en
bewerkt. De wisselwerking met de bijbehorende sokkels voegt nog een
dimensie toe.

Bastiaan Meijer / http://www.insectenhuisjes.nl/ / Amsterdam
Insecten hebben gevoel voor vormgeving. Een bidsprinkhaan
vind je eerder in een kerkelijk gebouw en een mestkever houdt
meer van het buitenleven rond de boerderij. Ze verzamelen
zich in dorpen.

Frank de Bruijn / www.supergoed.nl / Rotterdam
Ga lekker zitten aan de Picknick On Wheels, Vrolijk en
onverwoestbaar, deze op een picknicktafel geïnspireerde
allround tafel. Door de wielen is hij makkelijk te
verplaatsen en door de afwerking van polyester heeft hij
een bijzondere en watervaste huid.

Frans Willigers / www.willigers.com / Amsterdam
Het zoeken naar de essentie van een ontwerp is zijn
belangrijkste uitgangspunt. De eerste modellen en
proeven ontstaan binnen de vier muren van de eigen
werkruimte. Als alles op zijn plaats gevallen is worden de
ontwerpen door vakmensen uitgevoerd.

Chris de Geus / www.chrisdegeus.com / Nijmegen
Een exclusieve handgemaakte tassenlijn van met zorg
uitgekozen leer. De modellen lopen uiteen van kleurrijke
werk- laptop- en reistassen tot schoudertassen, uitgaans- en
heuptassen. De Geus Tassen zijn stoer, charmant en van
hoge kwaliteit!

Amine van Lieshout / www.bagme.nl / Gouda
In een samenwerking tussen de bekende kunstenaar Joep van Lieshout
en tassenontwerper Amine van Lieshout is de LIESHOUTT tassenserie
ontstaan. Gelimiteerd en gesigneerd. Ook prachtige leren pannenlappen
en schorten.

MAANDAG meubels / www.maandagmeubels.nl / Arnhem
Het bosbank pakket bestaat uit vier beugels, vier poten en twee
spanbanden. De boomstam komt uit je eigen bos. Op een eenvoudige
manier zet je de bosbank in elkaar. En die past weer op het mooiste
plekje in je bos of tuin.

Jorien Roling / www.hippe-brillen.nl / Amsterdam
Hippe Brillen zijn gepimpte oude zonnebrillen. Een
zonnebril zorgt er doorgaans voor dat de drager afstand
creëert tot anderen. De Hippe Bril wil juist contact maken
en zo de wereld een beetje vrolijker maken.

