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Met trots
presenteren wij het beeldboek
van de Dutch
Design Week 2017. Hierin
vind je onder andere alle toffe
concepten en beelden van de
afgelopen editie..

Bedankt.
De Dutch Design Week 2017 opSectie-C was
een groot succes. Sectie-C staat op de kaart!
Met vrijwilligers uit heel Nederland en Tongelere
opende Sectie-C de deuren tijdens de DDW.
Bij deze willen we alle vrijwilligers, Summa
studenten en bewoners uit de buurt bedanken.
Zij hebben zich deze dagen enorm ingezet en
onder andere ook de catering verzorgt voor alle
andere vrijwilligers.

ongeveer

80

vrijwilligers

175

ongeveer
monden
				gevoed

kernploeg bestond uit

7

personen

Bedankt!
We kijken uit naar de volgende samenwerking
aan de Dutch Design Week!

MAKE DO - REMAKE - RETHINK - REIMAGINE - REDO - REFORM - RESHAPE - TRANSLAB COLLECTIEF

Tentoonstellingen
Dutch
Design
Week

The world is my playground

van tot
Sectie-C ingang

Dave Hakkens
Mats + Anne

Viktor Sonna

Saskia Overzee

Niels Hoebers

Vantot

Harm en Elke

studio plott

floating

Jelle Mastenbroek

Job’s Happy Place

en...
Wouter Strietman

Tijdens de Dutch Design Week stond het terrein
vol met prachtige tentoonstellingen van diverse
bijzondere makers, werkvelden en disciplines.
Overal waar je was, was kunst en design. Een
explosie van creativiteit.

25

DDW druppels

Kunstenaars

118

Jorgen Flenskens
Hannah van Luttervert
Mies Loogman
Onterft goed
Nacho Carbonell
Sander Wassink
Collaboration-O

opendeuren

tijdens de DDW

Onno Adriaanse
De Design Shop

met

Sectie-C telde

20000

bezoekers tijdens de DDW

Press top 3

“Dit enorme
ex-fabrieksterrein is een
180 zielen tellende
creatieve broedplaats,
Waar zowel nieuw als al iets
verder gearriveerd
talent elkaar inspireert. In elk
gebouw wachten
tijdens DDW weer nieuwe
verrassingen. “

Bezoekers in kwaliteit?

~VPRO~

MAKE DO - REMAKE - RETHINK - REIMAGINE - REDO - REFORM - RESHAPE - TRANSLAB COLLECTIE

Vrijwilliger Ralph legt uit....?

Tijdens de Dutch Design Week is er niet alleen kunst te zien, er zijn ook elk jaar een aantal
leuke side-events op het terrein. Tijdens de Dutch Design Week 2017 waren de side-events
onder andere:

Het foodcourt
Storkje
De ateliersdinners

Ateliers Dinners

In 2017 vond ‘Dinner at Sectie-C’
voor het eerst plaats. Deze
diners vonden plaats in verschillende ateliers en werkplaatsen. Daar waar alles ontstaat en waar alles tot leven
komt. Het meergangen diner
werd bereid door Pepijn
Meijers, creative chef van
PIPPENS en fooddesigner
Katinka Versendaal van fooddesignstudio The Eatelier.
Tijdens het diner werd door
de designers verteld over hun
werk en hun ateliers.

Een geweldige Sectie-C
ervaring.

Plott

Plott

Hal 9

Meester Kox

Meester Kox

Hal 9

Storkje werd in 2017 geïntroduceerd tijdens de Dutch Design
Week. Speciaal voor kinderen van 6
tot 12 jaar werd er een speurtocht
georganiseerd op Sectie-C. Onder
begeleiding van een ouder werden
zij langs verschillende ateliers geleid, hier gingen ze vervolgens
opzoek naar letters die samen een
zin vormden. Deze zin leidde de
kinderen uiteindelijk naar de schat.
Storkje is de ideale manier voor
kinderen om Sectie-C te verkennen,
zo maken ze kennis met de missie
van de maker, het verhaal achter de

Schatzoeken
met Storkje

Woordje van de organisatie

Het is bijzonder om te zien hoe snel Translab Collectief, haar weg heeft gevonden binnen Sectie-C.
In het voorjaar van 2017 mochten wij onze entree doen in hal 6. Tijdens de kick-off meeting
van DDW in juni zijn we betrokken geraakt
bij de organisatie. Het evolueerde naar een
grootschalig event met meer dan 20.000
bezoekers.
De organisatie wordt professioneler, tentoonstellingen groeien en ook de kwaliteit van de
deelnemers wordt beter. In een korte tijd hebben wij samen met het verenigingsbestuur die
eerste stappen kunnen en mogen zetten. We
hebben een geweldige samenwerking gehad
met alle vrijwilligers.

designer.

Ook de komende editie maken we het samen
wederom tot een fantastisch evenement!

Jong geleerd en plezier gegarandeerd!

Sectie-C terrein werd vorig jaar als dé hotspot
van de DDW genoemd !

Met Translab Collectief creëren wij evenementen en ontmoetingen die beweging
brengen en innoverend zijn. Dit alles doen wij samen met anderen uit het werkveld,
maar altijd met jonge professionals. We bieden een platform waar talenten hun innovatiekracht kunnen laten zien. Jong talent aan het stuur zetten en met opdrachtgever of
partner bijzondere events bedenken, laat zien dat we buiten de gebaande paden treden.
Door deze werkwijze en bundeling van krachten overstijgen we de daadwerkelijke opdracht
en bouwen we samen aan een nieuw ecosysteem vanuit educatie en ondernemerschap.
Translab Collectief biedt een format met jong talent voor inspiratie, netwerk en innovatie.

‘‘Bouwstenen voor een mooiere maatschappij’’. Een economie bouw je door
informele platforms te creëren, die inspirerend, verhalend en positief zijn, waardoor mensen
werkelijk opstaan. En die platforms bestaan dankzij de mensen zelf!
									~ Zef Hemel ~
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