SignPro College Days: Digital Deco Day

Drempels
weg!
Agenda
6 juni 2018

Tekst Herman Hartman

(onder voorbehoud)

ontvangst Evoluon Eindhoven Noord Brabantlaan 1a 5652 LA Eindhoven
inleiding – Herman Hartman (dagvoorzitter)
13.40 – 14.00 uur Merken bouwen van chaos naar helderheid – Jacob de Baan
Entree: 79,50 via signpro.nl (iDeal) incl.
– SignPro
14.20abonnees
uur Layered Printing Made Easy – Marc Schiffers, Canon Nederland
drankjes14.00
en BBQ.
betalen 14.20
54,50 onder
vermelding
hun
– 14.40 uur vanTrends
& brands – Anna Borsboom, Stylink
13.00
6 juni van
13:30–tot 19.30 uur
Locatie:
Evoluon
Eindhoven
13.30
– 13.40
uur

abonneenummer (let op: staat op de
adresdrager van dit nummer). Prijzen zijn
excl. 6%14.40
btw. – 15.00 uur Pauze

Zaal
1 College Days is dit
n onze serie
SignPro
keer het thema
‘Digital
Deco uur
Day’ met
als
15.00 – 15.30
Digitaal
printen voor elk interieur – Mirjam Klunder, Probo
ondertitel ‘Drempels weg!’ Samen met
na de
Stylink organiseren we ook dit jaar weer
eeneerste presentatie volgen deelsessies verdeeld over zaal 1 en zaal 2
evenement
waarin–we
ingaanuur
op dekarton
groeien-bewerken voor designers Magrieta Oomkens, Kartondesign
15.30
16.00
de mogelijkheden om onderdelen in het
16.00 – 16.30 uur over kleur voor designers spreker volgt
nterieur digitaal te printen. Er is een
toenemende vraag naar unieke interieurs,
Het Evoluon biedt op 6 juni onderdak aan de Digital Deco Day.
ontworpenZaal
onder2regie
designers en
deelvansessie
nterieurarchitecten. Digitale gereedschap– 16.00
uur Interieur
textiel
versus
softsignage
botsing tussen twee werelden
een gebouw,
de ruimtes,
het gebruik –
dateen
van die
pen geven15.30
ontwerpers
meer vrijheid,
terwijl
ruimtes
gemaakt wordt
en het profiel van de
digitale druktechniek het mogelijk maakt
– Theo van
Bruggen,
Kornit
gebruikers. Maar ook zaken als duurzaamheid en
voor maakbedrijven om tegen aanmerkelijk
16.00 – 16.30 uur Terugblik toekomstbestendigheid
op interieur decoratie
FESPA – Herman Hartman
van de aankleding spelen
agere kosten maatwerk te leveren. Met de
een rol. Met de huidige mogelijkheden kom je als
Digitale Deco Day halen we de drempels
ontwerper en uitvoerder vaker in aanraking met
weg tussen
ontwerp
en
techniek.
En
is
er
16.30 – 16.50 uur Pauze
keuzes die eerder al door de architect werden
ruimte om elkaar te ontmoeten en te leren
gemaakt, maar nu in de aankleding van het
kennen.
gebouw
meegenomen.
16.50 – 17.10 uur Van 2D naar
3Dworden
– Carla
Giesen en Erik Eggink, Vink Kunststoffen
Het Evoluon is al sinds 1966 een nationaal
17.10 – 17.30 uur Van bord,Vorm
naarenbeleving,
naar verkoop – Klaartje Busselot
functie
bekend gebouw in Eindhoven. Ooit door Philips
De mogelijkheden zijn grenzeloos.
– 17.50
uur AfwerkenHet
een
vak apart
Jan Wyers,
Vorrum
aankleden
van het–interieur
van gebouwen
is
opgezet als17.30
permanente
tentoonstellingsruimte
alleen een kwestie van het uitkiezen van
voor technologie
Later als
17.50ontwikkelingen.
– 18.10 uur
keynote –niet
Sjoerd
Koopmans, SILO
gebruik en gebruikers, en bij de uitvoering
materialen, wandbekleding, vloerbedekking en
Competence Centre eveneens voor Philips,
18.15
uur metAfrondingmeubelstoffen. Er zijn vaak ook functionele vereis- consequent te kiezen voor duurzame materialen
waarbij het 18.10
gebouw–
werd
uitgebreid
kan een ontwerp langer mee. Zodra één van
ten. De digitale techniek staat toe om vorm en
conferentiezalen en kantoren. Vanaf 1998 is het
deze aspecten niet goed wordt ingevuld zal het
functie te combineren. Denk aan behang met
Evoluon congrescentrum en evenementenlocatie.
18.15 uur > 19
Netwerkborrel
met aansluitend warmbuffet/barbecue
ontwerp of delen ervan vroegtijdig vervangen
geluiddempende eigenschappen, of lichtdoorlaEen prima stek voor een evenement op het
worden. Een ontwerp moet bestand zijn tegen de
tende folies en plaatmaterialen die tegelijkertijd
errein van interieurdecoratie. Het evenement
tijd zonder dat het daarmee tijdloos is. Bloemen
privacy bieden. Vorm en functie worden ook
sluiten we traditiegetrouw af met een netwerkbor-omdat het de trend is- liever niet, maar bloemen
gecombineerd bij de bewegwijzering door in het
el en dit keer een gezellige barbecue.
omdat het bij gebruik en gebruikers past wellicht
gebouw unieke decoratie-elementen te introdujuist wél.
ceren die bezoekers ondersteunen bij het vinden
Vrijheid
van hun weg.
De huidige ontwikkelingen vormen voor zowel
Tastbaar
designers als maakbedrijven een uitdaging. De
Digitale techniek maakt het mogelijk een ontwerp
Bestand tegen de tijd
vrijheid die je hebt bij het ontwerpen en bij het
te presenteren, afdrukken te printen op papier
Een goed interieurontwerp is meer dan een
kiezen van materialen voor de uitvoering lijkt
maar het ook direct voelbaar te maken door het
tijdelijke verfraaiing in het gebouw. Ook de
grenzeloos doordat veel technische drempels zijn
ontwerp af te drukken op de textiele drager met
duurzaamheid van ontwerp en uitvoering speelt
verdwenen. Tegelijkertijd zijn er wel andere
de look and feel van het eigenlijke product. Eerst
een rol. Door de ontwerpstijl af te stemmen op
grenzen die voortkomen uit het basisontwerp van
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