
 

 

Dutch Design Week Eindhoven 2012, 20 t/m 28 oktober 2012 

GLASS IS MORE! 

Uitnodiging deelname 

  
In samenwerking met en uit de collecties van het Nationaal Glasmuseum Leerdam,  
www.nationaalglasmuseum.nl, Royal Leerdam Crystal www.royalleerdamcrystal.nl 
en de deelnemende kunstenaars/vormgevers gaat curator Angela van der Burght een 
keuze maken en de tentoonstelling Delicious Design samenstellen voor de presentatie 
Glass is more! tijdens de Dutch Design Week op twee locaties: 

-Art Company [inzake kunst], Aalsterweg 301, NL-5644 RG Eindhoven, +31 
(0)40-2128277, www.artcompany.com 

          
Art Company is gevestigd aan de rand van Eindhoven. In ons pand, een voormalige textielfabriek, richten we 
jaarlijks vier grote exposities in. Alle kunstenaars zijn, ieder met hun eigen stijl, toonaangevend voor de 
ontwikkeling van de hedendaagse kunst in Nederland en België. In 1999 organiseerde Angela van der Burght hier 
samen met de vorige eigenaar de glastentoonstelling State of the Art. 
Opening Zondag 20 oktober van 12.00 uur tot 17.00 uur 

-Heuvel Galerie, Forum, souterrain, www.heuvel-galerie.nl 

 

De Heuvel Galerie ligt midden in het centrum en is al vele jaren het kloppend en overdekt winkelhart van 
Eindhoven! In de Heuvel Galerie vindt u een compleet winkelaanbod en gezellige terrasjes en restaurants.  De 
Heuvel Galerie biedt ook onderdak aan Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven en het Holland Casino. 



 
Deelname kost 200 Euro per persoon om de kosten van de inschrijving, ruimte, 
opening, pers en publiciteit en een catalogus te betalen, te voldoen voor 1 september 
op rekeningnummer  
ING 6028071 op naam van Fenestra Ateliers BVBA, omschrijving deelname Dutch 
Design Week 2012 
 
Voor deze tentoonstellingen in de serie Glass is more! DELICIOUS DESIGN 
zoeken wij glas: objecten, sculpturen, installaties:  sensueel en verboden vruchten, 
tuin der lusten, La Grande Boeuffe, The Cook the Thief His Wife & Her Lover, Rocky 
Horror Picture Show, eten/snoepen, gedekte tafels, home decor, keukengerij, glazen 
tafelwaar, flessen en decanters, tafelaccessoires als kandelaars en centerpieces tot 
bestek en accessoires. 

De opening wordt feestelijk begeleid door de mini Big Band Kalishnikovs, 
www.kalishnikovs.nl 

    

 

Kunstenaars en vormgevers worden uitgenodigd om deel te nemen zijn o.a. Caroline 
Prisse, Arnout Visser, Bernard Heesen, Bas van Beek, Barbara Nanning, Marjan 
Veltkamp, Yvon Trossèl, Simone van Bakel, Aldo Bakker, Josja Caecilia, Knol-
vormgeving, Tord Boontjes, Sabine Lintzen, Marcel Wanders, Carina Riezebos, 
Scholten & Baijings, Sunny van Zijst, Koen Vanmechelen, Jan-Willem van Zijst,  Jan 
Vercruysse, Studio Job, Bibi Smit, Maria Roosen, Formfantasma, Maarten Kolk, Jan 
Stel, Jan Doms, Ted Noten, Daniel Gaemperle (CH), Simsa Cho, Anne-Lise Riond 
Sibony (F), Kacper Hamilton (CH-UK), Marjan van Aubel 

*Voor de tentoonstelling bij Art Company zoeken wij galeriewerk. Dit werk is 
verzekerd tijdens opbouw, tentoonstelling en afbouw voor de inkoopprijs of 
vervangwaarde. Commissie is 50%. 

*In de Heuvel Galerie graag installaties, grote sculpturen, experimenteel werk, films, 
dit werk zelf verzekeren, wordt wel professioneel bewaakt. Sokkels en plinten 
meebrengen. Angela van der Burght en Engelbert Roovers bemannen deze 
tentoonstelling, commissie 30%. 

Een Power Point Presentatie van Jan Stel, PastGlory toont foto’s met als thema 'Erst 
kommt das Fressen, dann kommt die Moral!" naar Bertolt Brecht, Yvon Leautaud 
toont foto’s van eerdere edities Glass is more! 

Een tentoonstelling om de lippen bij af te likken! 

De catalogus 18 x 18 cm wordt uitgegeven via blurb.com 



Graag van elke deelnemer zo snel mogelijk: een Jpeg 300 Dpi, 15 cm, bijschrift en 
credits/naam fotograaf en tekst 500 woorden in het Engels en webadres 
 
Sponsors: 
Teo van Gerwen Design 
Diolux verzorgt de speciale uitlichting met LED-verlichting. 
Baselmans geluidsapperatuur en PowerPoints 
 

 
Angela van der Burght 
Curator en coordinator 
Dennenstraat 6 
B-3930 Achel, België 
+32 (0)11 642837 
angelavanderburght@fenestra-ateliers.biz 
 
en 
 
Engelbert Roovers  
Concept & Organisatie  
Don Boscostraat 25 
NL-5611 KV Eindhoven 
Mobiel +31 (0)6 53681655 
e.roovers7@upcmail.nl 

 
* het concept wordt tijdens het process van ontwikkeling i.s.m het Nationaal Glasmuseum, Royal 
Leerdam Crystal en de kunstenaars/vormgevers bijgesteld. Genoemde namen zijn tot nader order onder 
embargo 

 

           

 


