VAN EIJK & VAN DER LUBBE
AT THE DUTCH DESIGN WEEK
*for English please scroll down

VOLVO MEETS VAN EIJK & VAN DER LUBBE
EXPERIENCE IN MOTION
Binnen afzienbare tijd bestaat de auto zoals wij hem kennen niet meer. Onder invloed van hightech
ontwikkelingen en maatschappelijke tendensen zal het gebruik drastisch veranderen. Speciaal voor Volvo
Car Nederland onderzochten Van Eijk & Van der Lubbe de toekomst van het vervoermiddel van de eeuw.
Experience in Motion presenteert het voertuig als plek voor verdieping en ontmoeting. Dit eerste deel van de
Volvo Design Collection is vanaf zaterdag te zien in het Klokgebouw in Eindhoven.
Klokgebouw / Hal 3 / 18 t/m 26 oktober / open van 11.00-18.00 uur

ABN AMRO HOTSPOTS
VAN EIJK & VAN DER LUBBE PRESENTEERT JONG DESIGNTALENT
Als hoofdsponsor van de Dutch Design Week is de ABN AMRO de komende week zichtbaar in de stad als
promotor van jong designtalent. De groene kijkdozen met gele opwindsleutel op het dak geven het
verborgen talent van startende ontwerpers prijs. Van Eijk & Van der Lubbe selecteerde de ontwerpers en
ontwierpen de kijkdozen waarin hun werk wordt getoond.
ABN AMRO Hotspots / Ketelhuisplein / Vestdijk 18 / Eindhoven

IMPERFECT DESIGN
Cantel glascollectie uit Guatemala
Imperfect Design toont haar nieuwste producten tijdens de Dutch Design Week, waaronder de glascollectie
Cantel van Van Eijk & Van der Lubbe.
Klokgebouw / Hal 3 / 18 t/m 26 oktober / open van 11.00-18.00 uur

SUPERMODELS
I don't wanna holiday in the sun.
De expositie Supermodels geeft een overzicht van een eeuw Nederlandse vormgeving. Van Eijk & Van der
Lubbe ontwierpen hiervoor een gouden hotelkamer op poppenformaat.
Klokgebouw 125 / Deerns / 18 t/m 26 oktober / open van 11.00-18.00 uur

English version
EXPERIENCE IN MOTION
Volvo meets Van Eijk & Van der Lubbe
In the near future the car as we know it will no longer exist. High-tech developments and the shifting social
climate will dramatically change the way cars are used. For Volvo Car Netherlands, Van Eijk & Van der
Lubbe explore the future of modern transport, creating a new mobile encounter: Experience in Motion. The
car is reinvented as a place to grow and come together. The first instalment of the Volvo Design Collection
can be seen in Eindhoven’s Klokgebouw from Saturday.
Klokgebouw / Hall 3 / 18 to 26 October / open from 11:00-18:00
ABN AMRO HOTSPOTS
New designer viewing boxes in Eindhoven
As the main sponsor of Dutch Design Week, ABN AMRO’s role in promoting young design talent can be
seen throughout the city. The green viewing boxes with yellow winding keys on the roof reveal the hidden
talents of budding designers. Van Eijk & Van der Lubbe selected the designers and created the viewing
boxes that display their work.

ABN AMRO Hotspots / Ketelhuisplein / Vestdijk 18 / Eindhoven
IMPERFECT DESIGN
Cantel Guatemalan glass collection
Imperfect Design reveals its latest products during Dutch Design Week, including the Cantel glass
collection by Van Eijk & Van der Lubbe.
Klokgebouw / Hall 3 / 18 to 26 October / open from 11:00-18:00 uur
SUPERMODELS
I Don't wanna a holiday in the sun
The Supermodels exhibition provides an overview of a century of Dutch design. Van Eijk & Van der Lubbe
designed a golden doll-sized hotel room for the show.
Klokgebouw 125 / 18 to 26 October / open 11:00 - 18.00
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