
Kanselarijstraat 19, B-1000 Brussel (vlakbij de Sint-Michielskathedraal)
Open op: dinsdag tot vrijdag van 12 tot 17 uur; zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur,  
en op afspraak. Gesloten op maandag en op 21 juli (officiële feestdag). 
www.designvlaanderen.be
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Design Vlaanderen Galerie
10.06 Y 14.08.2011



Marieke de VOs (© luc prOVOOst) cathy cOëz (© cathy cOëz) JerOen thys Van den audenaerde raphäel charlesellen Van engelen (© e. Van engelen) gaia nOé (© sOfie Jaspers)

BaVO tieBOs (© wiM Van eesBeek) Mariken duMOn (© nele lycke) warner BerckMans tOM hautekiet kaspar haMacher els JacOBs (© egOn Van hereweghe) Jens dawn (© sOfie Jaspers)

JOhan BOnner JOeri de Vriesere VOOr diicOrp uk (© VisiOn engineering) ria lins (© dries Van den Brande) kOen Beyers VOOr BernicO grafisch Ontwerp: pascal Van hOOreBeke

Made VOOr  
teleVic cOnference

In 2010 werden er niet minder dan 25 ontwerpers 
erkend. Gedurende twee maanden wordt de Galerie 
hun platform.

Glas Warner Berckmans, Mariken Dumon,  
Bavo Tiebos ~ Grafische vormgeving Tom Haute-
kiet, Jens Pieters (Jens Dawn), Ellen Van Engelen ~  
Service design Johan Bonner (Pars Pro Toto), Kristel 
Van Ael (Namahn), Caroline Van Cauwelaert (Yellow 
Window / Enthoven Associates) ~ Industriële vorm-
geving Koen Beyers (Voxdale), Joeri De Vriesere 
(vision engineering), MaDe (Timothy Macken  
en Simon De Smet), Séverine Platteau ~ Juweel-
ontwerp en zilversmeden Marieke De Vos, Ria Lins, 
Stijn Van der Auwera ~ Keramiek Cathy Coëz, Gaia 
Noé ~ Meubel- en interieurobjecten Raphäel Charles, 
Kaspar Hamacher, Studio Job (Job Smeets en Nynke 
Tynagel), Jeroen Thys Van den Audenaerde ~  
Textiel & accessoires Els Jacobs 

Behalve de officiële erkenning van hun 
ontwerpers talent zijn er aan deze erkenning  
meerdere voordelen verbonden. De ontwerpers  
kunnen subsidies ontvangen voor promotie-
activiteiten. Ze krijgen aandacht in het tijdschrift 
Kwintessens, komen in aanmerking voor deelname 
aan tentoonstellingen en beurzen die door Design 
Vlaanderen (mee) georganiseerd worden en kunnen 
in het kader van de kmo-portefeuille voor een  
officiële erkenning als dienstverlener van strate-
gisch advies en technologieverkenning terecht  
bij het Agentschap Ondernemen.

Volgende opening in de Galerie: 
De visuele regisseurs

dOnderdag 8 septeMBer 2011

Design Vlaanderen zoekt 
voortdurend naar nieuw  
ontwerptalent. Zij kunnen 
actief zijn in de toegepaste 
kunsten zoals glas, keramiek, 
textiel, meubelen, in de gra-
fische vormgeving, de indu-
striële vormgeving, service 
design, enz. 

Tweemaal per jaar worden  
er tijdens de Lente- en Herfst-
selecties ontwerpers door een 
externe jury opgemerkt en 
erkend. Als de jury oordeelt 
dat de producten creatief, 
verfrissend en vernieuwend 
zijn, wordt de ontwerper  
opgenomen in de database 
van Design Vlaanderen.

Design Vlaanderen en de ontwerpers nodigen  
U uit op de opening van de tentoonstelling 

dOnderdag 9 Juni 2011 ( 18 uur)

séVerine platteau  
VOOr curana

s. Van der auwera
(© eline Van eerdenBrugh)

studiO JOB VOOr MOOOi 
(Opgesteld in de kreOn  

creatiVe space)

cOncept tOOlkit:  
k. Van ael & c. Van cauwelaert


