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Introductie

We zijn blij en trots om, na een 
succesvolle productie èn editie, het 
beeldboek van Dutch Design Week 
2018 te presenteren. 
In dit boek krijg je een mooi overzicht 
van een week vol mooie verhalen en 
concepten van de ontwerpers van 
Sectie-C. 

De puurheid van Sectie-C trekt veel 
bezoekers tijdens de Dutch Design 
Week, omdat je echt ‘ binnen kunt 
kijken’. Experimenteren en beleven. 

Dat is wat de bezoeker ieder 
jaar mag ervaren in die negen                                        
dagen.

Enjoy!



Sectie-C



We zijn ontzettend blij met alle 
vrijwilligers met wie we een succesvolle 
Dutch Design Week hebben neergezet. 
Studenten van Fontys IEMES, Summa 
Collega, buurtgenoten uit Tongelre 
en vele andere enthousiastelingen 
hebben een steentje bijgedragen aan 
de gastvrijheid en beleving van Dutch 
Design Week op Sectie-C. Ook een 
extra bedankje voor Maaike, die alle  
dagen, als vrijwilliger, het avondeten 
verzorgd heeft. 

We kijken uit naar een volgende 
samenwerking tijdens Dutch Design 
Week!

   Bedankt! 

Vrijwilligers





Dutch Design Week op Sectie-C 
laat je zoveel meer zien dan 
alleen producten die ‘af’ en gelikt 
zijn en is mede daarom met 
recht een van de hoofdlocatie 
van de Dutch Design Week. 
Tijdens de Dutch Design Week 
sta je als bezoeker midden in de 
experimenten van de ontwerpers.

In iedere hal werden je zintuigen 
volop geprikkeld met al het 
moois wat de ontwerpers. 



In navolging van Dutch Design 
Week 2017, was er ook in 2018 
een gezamenlijke entree 
expositie, dit jaar genaamd ‘Out 
of the Ordinary’. Studio Sander 
Wassink heeft alle individuele 
verhalen van de ontwerpers van 
het terrein, middels dagelijkse 
objecten die in iedere studio 
vindbaar zijn, in één grote 
expositie samen gebracht.

Out Of The Ordinary

mogelijk gemaakt door

Bazelmans
Audio visual



Congratulation-O

Het 10-jarig bestaan van 
Collaboration-O werd gevierd met 
taart en het werk van de 11 huidige 
leden van dit bijzondere collectief. 

Tien jaar geleden betrokken 
studenten van Design Academy 
Eindhoven in deze hal en doopten 
deze om tot Collaboration-O. 

Het DNA van het terrein werd hier 
voor een groot deel door bepaald.



YA Present! Powered by BNO.

Dit jaar vulde YA! Club-C. Een 
overzichtstentoonstelling 
van 50 gedreven recent 
afgestudeerde young 
professionals aan verschillende 
kunst- en designopleidingen.
Samen met het eveneens pas 
afgestudeerde designcollectief 
ZwartFrame ontwikkelde de 
groep een bijzondere setting 
om hun werk tentoon te 
stellen. 

Tijdens de dagelijkse 
evening sessions werden 
de uitdagingen waar jonge 
designers mee worstelen een 
voor een op de mat gelegd, 
voor het publiek en met 
bijzondere sprekers.



128 Grams of Happiness door 
Justine Kontou, The Eatelier & 
Pippens en Art Experience by 
KRL. Deze vrolijke, zintuiglijke 
tentoonstelling experimenteerde 
met kleuren, vormen en materialen 
om een omgeving te creëren 
die mensen ook in een positieve 
gemoedstoestand brengt. 
Daarnaast waren er ook iedere dag 
lunches en diners in dit thema. 



We Are



Burgermeester 

bezoekt 'museum 

door de stad' op 

hotspot sectie-c  



Open Ceramic Studio 

Harm & Elke

Soft Data

Found in Translation

    Mats & Anne



Stop Motion Gallery 
door Niels Hoebers



Atelier diners
Ook dit jaar kon er weer gegeten 
worden in ateliers van ontwerpers. 
Studio Mats + Anne en Collaboration-O 
gooiden hun studio open en gasten 
waren welkom om te genieten van 
een heerlijke 3-gangen maaltijd 
gemaakt door The Creative Chef, 
Jasper Udink Ten Cate. 

VANTOT nodigde haar gasten op 
een wel heel bijzondere locatie uit, 
namelijk op de loopbrug tussen Hal 
2 en 16. Tijdens de diners ontmoetten 
het bedrijfsleven, de pers, ontwerpers 
en de reguliere bezoeker elkaar aan 
een lange tafel, onder het genot van 
eten met een bijzonder verhaal. 



Nieuw dit jaar was Conversations-C: 
een talkshow waarbij Sectie-C het 
uitgangspunt was. 

- Food - The Past, The Presence And The
  Future Of Food
- Sectie-C All-Inclusive - De diversiteit aan
  huurders
- Sectie-C - Power To The People en de 
   initiatieven die uit deze community 
   onstaan  
- Inventing Impact - Sectie-C en hun visie

De talkshow vond plaats in het theater 
van Ilse Wouters Academy. Marsha Simon 
was de moderator van deze gesprekken.



STORKJE DE 

SCHATZOEKTOCHT

Dit jaar vloog Storkje de ooievaar 
voor de tweede keer over Sectie-C 
heen. Hij nam kinderen van 6 
tot 12 jaar op een speelse wijze 
mee op onderzoek om hen zo 
kennis over design, techniek en 
materiaalgebruik bij te brengen. Bij 
ieder deelnemend atelier konden 
kinderen opdrachtjes maken en 
letters vinden. Aan het einde van de 
tocht vormden de letters een zin en 
kregen de kindjes een presentje van 
Stichting Onterfd Goed.



Sectie-C kent ateliers op de gekste plekken waarvan 
je niet wist dat ze bestonden. Om bezoekers 
ook deze bijzondere plekjes te laten zien, is er 
in samenwerking met het ICT-bedrijf Educom 
een app gemaakt, waar verschillende routes zijn 
uitgestippeld. Je kon niets missen, want ook de 
agenda van de week kon je hierop terugvinden.

Op Het wagenpark van Sectie-c stonden de design rides klaar om 

de bezoekers op hun bestemming te brengen.



Blank space

Magazine



Foodcourt



Translab Collectief  

De kracht van Translab Collectief zit in het ondersteunen van de groot-
denkers om hun missie daadwerkelijk te realiseren. Wij inspireren deze 
visionairs om een schil van bouwers, makers en frisdenkers met gezamenlijke 
denkkracht in te zetten en de juiste setting op een inspirerende plek te 
bouwen.  

Een ontmoeting die de juiste visie weerspiegelt en de juiste lading dekt. 
Ontmoetingen die de verwachting overtreffen en verandering op gang 
brengen in systemen, organisaties of de samenleving.  Een basis voor 
veel.

Translab Collectief is die plek waar zelfstandigen, toekomstbouwers en 
opdrachtgevers samen komen om projecten met impact in beweging te 
brengen.  We ontzorgen de opdrachtgever. Iedere keer weer. 

Verschillende disciplines.
Nieuwsgierig blijven.
Experimenteren.

              Waardevolle meedenker gezocht? Dan bel ons gerust! 
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