S-Plaza , Dutch Design Week 2016
Algemeen
22 oktober t/m 30 oktober
12.00 – 20.00 Jérôme Siegelear “You Fen-Sucked Fogs”
De installatie "You Fen-Sucked Fogs” bestaat uit projecties op mist, en reflecties daarvan. Alle
natuurbeelden werden geschoten in de moerassen van Eindhoven. Het geheel werkt evocatief en
meditatief en laat zich vooral vertalen in een ervaring.

12.00 – 20.00 Shelly Lapré en Lilian van Rossum & Carmen Haagsman “Geborgen zintuigen”
Een Expositie van de kunstenaressen Shelly en Lilian en Carmen die veel warmte zal gaan uitstralen.

12.00 – 20.00 S-Plaza “Indisch eetcafé”
26 oktober
13.00 – 16.00 BONT “Groen en duurzaam – oog voor natuur en duurzaamheid”
17.00 – 21:00 De Groene Dialoog “lekker zeldzaam in Brabant : oude Brabantse gezelligheid
met authentieke muziek en eten. opgeven verplicht: info@plaza040.nl
kosten:€39,50
27 oktober
13.00 – 16.00 BONT “Toekomst van agrifood – de toekomst van het onderwijs in relatie met
agrifood”
28 oktober
13.00 – 16.00 BONT “Gezondheid – vernieuwingen, sport, sociaal & serious gaming”
BONT, Brabant Ontmoet Nieuw Talent koppelt studenten aan innovatieve en inspirerende projecten.

Workshops
Workshop Shelly. €10,- p.p. Aanmelden via: info@shellylapre.nl
Max. 8 deelnemers workshop Lilian. €10,- p.p Aanmelden via: lilaros16@hotmail.com
Voor volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar

Zondag 23 oktober
13.00 – 14.30 Workshop Shelly Lapré “Batikken voor familieherinneringen”
Rondom een fotokopie maken we een kunstzinnige omlijsting met batik en schildertechnieken.
Deelnemers nemen een fotokopie mee van 10x 15 of 13x18 cm.

15.30 – 17.00 Workshop Lilian van Rossum “Een lapje vilten”
De techniek van het vilt maken wordt geleerd. Het vilt wordt uit meerdere lagen opgebouwd waarna nog
tijd is om naar eigen idee en ontwerp een lapje te maken.

Woensdag 26 oktober
13.00 – 14.30 Workshop Shelly Lapré “Toveren met licht en kleur”
Tekenen en batikken op papier.

Donderdag 27 oktober
13.00 – 14.30 Workshop Lilian van Rossum “Naaldvilten 3D”
Het met een viltnaald vervilten van wol en het maken van een ruimtelijk vorm, waarmee je eindeloos
verder kunt experimenteren.

Zondag 30 oktober
13.00 – 14.30 Workshop Shelly Lapré “Make-over van oud tot nieuw”
Een oud voorwerp een nieuwe look en tweede leven geven, met batikpapier, batikken en schilderen.
Deelnemers nemen een niet te groot voorwerp mee zoals een houten lijst, koekblik of dienblad.

15.30 – 17.00 Workshop Lilian van Rossum “Naaldvilten 2D”
Het met een viltnaald met verschillende kleuren wol decoreren van een ondergrond.
Zo leer je ‘schilderen’ met wol.

