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Op zoek naar de ideale
ingrediënten voor een
onvergetelijk dagje uit?
Tijdens het dagarrangement Dutch Product
Design ontdek je de schoonheid van kunst &
design van toen en nu in het Drents Museum
en Warenhuis Vanderveen te Assen.
Eerst volg je in het museum een rondleiding
langs de vernieuwende Nederlandse kunst
& kunstnijverheid rond 1900, met werk van
bekende (product)ontwerpers als Colen
brander, Eisenloeffel en Rietveld.
Daarna volgt een boeiende workshop, waarin
je in de huid van een ontwerper kruipt.
Aangekomen in Warenhuis Vanderveen geeft
een productontwerper van nu een lezing
over design. Aansluitend maak je een unieke
wandeling langs designproducten in één van
de grootste warenhuizen van Nederland!
Wanneer: elke 3e woensdag van de
maand, bij minimaal 10 aanmeldingen.
Prijs: € 37,50 p.p.
Ook aantrekkelijk voor groepen!
Bel of mail voor een afspraak.
Minimaal 10 – maximaal 30 personen.
Meer informatie en aanmelden:
dutchproductdesign@vanderveen.nl
T: 0592 48 15 74 (Kunstplaza Schurer)
Vaas Theo Colenbrander (1922-1924)

Kandelaar Jan Eisenloeffel
(1905), Haardklok Hendrik
Petrus Berlage (1901)
Glaswerk Gerard Muller (1915-1920),
Chris Lebeau (1929), Cornelis de Lorm
(1919). Schilderij Jan Sluijters (jaren ‘20)
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Frederik Roijé - Storylines

Programma

ontvangst met koffie/thee in
het Drents Museum, Grandcafé Krul
rondleiding & workshop
‘Kunst voor iedereen’
lunch in Warenhuis Vanderveen, 		
Kunstplaza Schurer
lezing product design
borrel
wandeling langs designproducten
in Warenhuis Vanderveen
einde programma, mogelijkheid 		
bezoek Drents Museum tot 17.00 uur
en bezoek warenhuis tot 18.00 uur

Drents Museum
met Grandcafé Krul

Het Drents Museum heeft alles in zich voor
een leuk en interessant dagje uit, voor
jong én oud. Als bezoeker vind je er grote
(inter)nationale tentoonstellingen en vaste
presentaties op het gebied van archeologie,
hedendaags realisme en kunst 1885-1935.
Een bezoek aan het gezellige Grandcafé Krul
en de uitgebreide Museumshop maken een
dagje Drents Museum compleet.
Stoel Gerrit Rietveld
(1918-1923)

Warenhuis Vanderveen
met Kunstplaza Schurer

Warenhuis Vanderveen Assen behoort
tot de top 3 van grootste warenhuizen in
Nederland. De zestig afdelingen vormen
samen hét shop-in-shop winkelparadijs, met
álle keus op het gebied van mode & beauty,
vrije tijd, wonen, diensten en vers & horeca.
Kunstplaza Schurer bevindt zich op de
hoogste etage van het warenhuis.
vanderveen.nl
kunstplazaschurer.com
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