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GEÏNSPIREERD WORDEN DOOR DE
DUTCH DESIGN WEEK VAN 2019
Tijdens de Dutch Design Week herbergen wij op Sectie-C jouw events,
als eigen VIP atelier!
Sectie-C ontwikkelt zich als een ware hotspot tijdens de Dutch Design Week.
Je ziet niet alleen producties die ‘af’ en gelikt zijn, maar je ziet ook het proces van
slimme concepten en nieuwe prototypes met als doel het inspireren van de
bezoekers en het aanzetten tot anders kijken. Als bezoeker sta je midden in de
experimenten van de ontwerpers en toekomstmakers.
Vorig jaar richtte het thema van de Dutch Design Week ‘If not us, then who?’
zich op het pakken van je verantwoordelijkheid bij het maken van keuzes, als (o.a.)
beleidsmaker, gebruiker, opdrachtgever en ontwerper. Het thema van dit jaar roept
op tot de vervolgactie en is daarmee letterlijk een call to action. Stel je plannen,
ideeën en visies voor de toekomst niet langer uit, maar doe het nu!

‘If not now, then when?!’

jouw EVENT TIJDENS de DUTCH
DESIGN WEEK 2019 OP SECTIE-C
De beleving van Sectie-C willen we delen met organisaties die (nog) op zoek zijn
naar een locatie in de periode van 19 oktober tot en met 27 oktober 2019.
Een klantrelatie dag, een jaarafsluiting, een lancering van een eigen product of
kick-off op de planning staan? En dat willen combineren met een exclusieve lunch
of diner in een atelier? En eventueel nog met een tour langs de verschillende
ateliers waardoor je ook persoonlijk in contact komt met de designers en makers
van het terrein?
Je wordt he-le-maal ondergedompeld in het thema en de beleving van de Dutch
Design Week 2019 op Sectie-C.
Dan is dit je kans!

‘hello sectie-C !’
‘I AM......’

in samenwerking met
food design lef
LEF is de ideale combinatie tussen eten, groepsactiviteit en beleving.
Door de specifieke handelingen, een unieke smaakbeleving en bijzondere
presentatie wordt er gezorgd voor een (eet)ervaring die geen van de
deelnemers ooit zal vergeten.
WIE IS DE BAAS VAN LEF?
Eylien Lommen is de trotse baas van LEF!
Aan de middelbare hotelschool aan de Rooi Pannen gaf ze richting aan
haar liefde voor eten. Daarna is ze afgestudeerd aan HAS hogeschool als
Food Designer Innovator. Haar creativiteit combineert ze met haar passie voor
eten en haar wil om mensen op hun gemak te stellen. Deze driehoek zorgt voor een
gezonde combinatie van eetbare elementen met de gekste en meest uitdagende
presentaties.
Eylien is altijd op zoek naar het onbekende op het gebied van eten.

Let’s Explore Food !

VIP - Atelier

Initiatief van Translab Collectief Peggy Dieters & Linda Groenen
Neem voor meer informatie contact op met ddw@sectie-c.nl of bel direct naar
06-30193619

ontdek SECTIE-C !
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