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Philharmonie Haarlem  
podium voor Dutch Design

Jaarlijks wisselen wij het bijzondere meubilair van 
Nederlands ontwerp in de foyers. De ‘Dutch Design 
eilanden’ - de vloerkleden waarop wij ons Dutch 
Design meubilair tonen - zijn opnieuw ingericht. 
Dit nieuwe werk vormt een aanvulling op de 
groeiende vaste collectie in de publieksruimte van 
de Philharmonie. Pas afgestudeerde ontwerpers 
van Design Academy Eindhoven presenteren 
hun ontwerpen samen met gevestigde collega’s. 
Ons publiek kan zo doorlopend genieten van 
innovatieve designobjecten. Primeur dit jaar is de 
‘De Haarlem Shuffle’ in de Van Warmerdam Foyer, 
waar u meubels van Haarlemse ontwerpers zult 
aantreffen. 

De Philharmonie verheugt zich erop u opnieuw in 
een inspirerende omgeving te kunnen ontvangen 
en u te laten genieten van zowel Dutch Design als 
een rijk concertaanbod.  

www.theater-haarlem.nl/dutchdesign



Atelier van Lieshout 
AVL Koker
 

Van Lieshout maakte een stoel  

gedicteerd door beperkingen.  

Hij maakte uitsluitend gebruik van  

de aanwezige materialen uit zijn  

werkplaats. Het resultaat is tijdloos.  

De titel verwijst naar de vierkante  

metalen buizen, zogenaamde ‘kokers’. 

Verkoopinformatie
Lensvelt

020 - 22 18 624

p.kraaijenbrink@lensvelt.nl

www.lensvelt.nl

Atelier van Lieshout  
AVL Spider Chair

‘AVL Spider Chair’ is een lichte en ranke 

houten constructie, gemaakt met 

traditionele timmermanstechnieken. 

De slanke, licht uitstaande poten geven 

de stapelbare stoel zijn naam.

Atelier van Lieshout  
AVL Workbench

De ‘AVL Workbench’ van Joep van 

Lieshout is een sobere, robuuste tafel 

gemaakt van 100% polyester, met ruw 

afgewerkte poten in combinatie met 

een spiegelglad tafelblad.

Joep van Lieshout staat al jarenlang  
in de top vijf van meest succesvolle 
kunstenaars in Nederland. Veel van de 
ontwerpen van Atelier van Lieshout zijn 
inmiddels moderne klassiekers. 

Atelier van Lieshout  
AVL SPR Cathedra +  
poef blauw

Een luxe fauteuil met armleggers en 

een zes-tenige voet op ronde, metalen 

glijders. Het is de lage, brede variant 

van de ‘AVL Office Chair’, speciaal voor 

gebruik in ontvangst- en lobbyruimten. 

De stoel valt op door haar eenvoud 

en optimale zitcomfort. In dezelfde 

collectie is ook een poef verkrijgbaar.



Bernotat&Co  
Radiolaria
Bernotat&Co Design Studio raakte geïnspireerd door 

microscopische organismen. De ‘Radiolaria’ lamp is 

gemaakt van 3D-gehaakt textiel. Wanneer de lamp  

uitgaat is het een glow-in-the-dark lamp.

vaste collectie

Verkoopinformatie
Bernotat&Co Design Studio 

020 - 616 17 69 

info@bernotat.eu

www.bernotat.eu

Alain Berteau 
Beam Seat 

Alain Berteau’s creaties zijn sober, 

maar met intense vormen en geschikt 

voor diverse gelegenheden. ‘Beam 

Seat’ is een stapelbare bank geschikt 

voor uiteenlopende toepassingen met 

een uitgesproken sobere vormgeving 

en een doordachte belijning. Beam 

Seat is opgebouwd uit verschillende 

lagen hout waarvan de bovenste laag 

gefineerd is. Naar keuze in eiken- of 

notenfineer.

Verkoopinformatie
Lensvelt

020 - 22 18 624

p.kraaijenbrink@lensvelt.nl

www.lensvelt.nl 

Atelier van Lieshout  
AVL Glyder 240

De ‘AVL Glyder 240’ is onderdeel van 

een serie banken die toepasbaar 

zijn in elke ruimte waar mensen 

elkaar ontmoeten om te werken, te 

ontspannen, te leren en te recreëren. 

De rugleuning is een dynamisch 

onderdeel. Deze kan namelijk op 

elke gewenste positie worden gezet, 

door deze heen en weer te schuiven, 

oftewel te “glyden”.

vaste collectie



De Intuïtiefabriek 
Spatial serie
De Intuïtiefabriek is een designstudio opgezet door 

vrouwen vanuit de gezamenlijke drijfveer om op een 

intuïtieve manier met materialen en technieken te werken. 

Hierbij staat vakmanschap en perfectie voorop. 

De ‘Spatial serie’ is geïnspireerd op architectonische 

structuren, bouwwerken en gevels van steen en beton, 

materialen met eenzelfde homogeniteit als MDF. Door 

het frezen en inzagen van het MDF is het materiaal op 

verschillende manier vervormd en geconstrueerd. 

Verkoopinformatie
De Intuïtiefabriek

020 - 665 06 44

info@deintuitiefabriek.nl

www.deintuitiefabriek.nl

Chan Chiao Chun  
The Dependent 
Objects
De Taiwanese designer Chiao (afgestudeerd aan de DAE in 

2016) is altijd op zoek naar de interactie tussen het menselijk 

lichaam en de verschillende objecten waarmee het zich 

verhoudt. De mens maakt het object, maar is er ook  

afhankelijk van en reageert erop.

Verkoopinformatie
Chan Chiao Chun | 06 - 15 02 28 54

chanchiaochun@gmail.com

ccccchiaochun.com



Dirk Vander Kooij  
Melting Pot Table
De ‘Melting Pot Table’ is geperst uit restanten van onder 

andere de collectie van het voormalige museum Scryption 

in Tilburg. In deze tafel werden bijvoorbeeld computer-

onderdelen verwerkt.

De Nederlandse 
designer Dirk Vander 
Kooij is een echte 
vakman, ook al zijn de 
meeste objecten die hij 
produceert niet hand 
gemaakt. Hij is een 
nieuw soort vakman, 
een die de technologie 
en machines omarmt. 



Dirk Vander Kooij 
Chubby Chair 
Vander Kooij maakte al eerder een stoel die volledig uit  

zijn 3D-printer kwam. Deze Endless Chair is inmiddels een 

klassieker. Zijn twee speelse ‘Chubby Chairs’ zijn echte  

‘eyecatchers’, die pronken aan het hoofd van de  

VANOUDS tafel in de Blauwe Zaal.

Dirk Vander Kooij 
Fresnel
De ‘Fresnel’ hanglamp is gemaakt van gerecyclede cd’s. 

Van het materiaal produceerde Vander Kooij transparant 

plastic en maakte hier een opvallende lamp van, die warm 

LED-licht geeft.

Verkoopinformatie
Studio Dirk Vander Kooij

085 - 876 96 29

info@dirkvanderkooij.nl

www.dirkvanderkooij.com



Nieuw dit jaar 

De 
Haarlem 
Shuffle
Primeur dit jaar is 
de ‘De Haarlem 
Shuffle’ in de Van 
Warmerdam Foyer, 
waar u meubels van 
Haarlemse ontwerpers 
zult aantreffen. De 
Haarlem Shuffle wordt 
in 2017 verzorgd door 
Terstal Interieurs.

Annemiek Terstal  
Bank en tafel Trettjin

Een tafel met bijbehorende bank uit-

gevoerd in duurzaam berken multiplex, 

afgewerkt met laminaat. De ‘Trettjin’ is 

verkrijgbaar in bijna iedere gewenste 

maat en kleur.  

Maarten Barnhoorn  
Lamp

Uit ruw en onbewerkt materiaal een 

functioneel en mooi object creëren is 

Maarten Barnhoorns centrale drijfveer. 

Zichtbare verbindingen, ‘verjongde’ 

poten en weggelaten regels geven een 

lichte en krachtige uitstraling.  

Barnhoorn maakt hierbij uitsluitend 

 gebruik van verantwoorde hout- 

soorten. Ook zijn lamp is gemaakt van 

onbewerkt houtfineer.

Frederik Roijé 
Tablefields 

Tijdens het reizen raakte Frederik  

Roijé geïnspireerd door de geometrische 

vormen en hoogteverschillen van  

rijstvelden. Beide zie je terug in de 

salontafel ‘Tablefields’. Wat heel knap  

is aan deze tafel is dat hij uit één stuk is 

gevouwen. Geen naden dus, waar hard-

nekkige kruimels en suikerkorrels zich in 

kunnen verstoppen. Gewoon een doekje 

er overheen en hij is weer helemaal 

schoon. De poten van essenhout maken 

dit knappe tafeltje helemaal af.

Verkoopinformatie
Terstal Interieurs 

023 - 531 91 95 

info@terstal.com 

www.terstal.com



Francoise Oostwegel  
Fyrsta lounge stoel & 
lamp Zuid 
De lounge stoel ‘Fyrsta’ werd geïnspireerd op de geometrische 

vormen van het IJslandse landschap. ‘Fyrsta’ is IJslands voor 

eerste; Oostwegels eerste ontworpen stoel. Lamp ‘Zuid’ is 

geïnspireerd op zowel de traditionele vakwerkhuisjes als het 

mijngebied van Limburg. De lamp is afgeleid van de

mijnwerkerslampen.  

Verkoopinformatie
Studio Çedille Design

06 - 22 84 17 81

info@francoiseoostwegel.nl

www.francoiseoostwegel.nl  

GjaltProducties 
New York  
Metrobank 
De ‘New York Metrobank’ is een kopie van de houten 

wachtbanken die tot voor kort het gezicht bepaalden  

van de ondergrondse in New York. De Metrobank wordt  

nu nieuw gemaakt in Nederland. De banken zijn er in 

verschillende houtsoorten en maten.

Verkoopinformatie
GjaltProducties

06 - 22 72 42 71

info@gjaltproducties.nl

www.gjaltproducties.nl



Jasser van Oort  
La Vostra  
Metamorphosi
In zijn ontwerpen probeert Jasser van Oort (afgestudeerd aan 

DAE in 2014) een brug te slaan tussen digitale technologie en 

ambachtelijkheid. Van Oort biedt een speels tegenwicht aan 

de wereld van de kil aanvoelende 3D-geprinte ontwerpen. In 

deze collectie gebruikt de Nederlandse ontwerper verschillende 

archetype dieren als beeldtaal voor verschillende persoonlijk-

heden van de mens. De vormen van de dieren zijn teruggebracht 

naar geometrische vlakken, zoals goed terug te zien is in de stoel. 

Zijn eettafel, bestaande uit ca. 1400 met de hand aan elkaar 

gelijmde geometrische vlakken hout, lijkt gemaakt om te aaien. 

Verkoopinformatie
Jasser van Oort

06 - 51 49 30 73 

jasservanoort@gmail.com

www.jasser.nl



Joost van Bleiswijk  
The Construction 
Lamp  
Joost van Bleiswijk (in 2011 afgestudeerd aan de DAE) over zijn 

collectie: “Ik vind het interessant om met contructiemethodes  

te werken om zo technieken te ontwikkelen die als een dogma  

voor mijn ontwerpen werken. Ik creëer hedendaagse versies  

van vergeten objecten. Mijn inspiratie ligt in honderden jaren 

design geschiedenis. Ik kies objecten die een verhaal vertellen.”

Vaste collectie

Verkoopinformatie
Lensvelt 

020 - 221 86 24

p.kraaijenbrink@lensvelt.nl

www.lensvelt.nl

Joost Dankelman 
Visualising the 
magic of magnets
Gefascineerd door de onzichtbare kracht van magneten, 

ontwikkelde Dankelman ‘Magnetic Attraction’, bestaande 

uit drie lampjes die laten zien hoe magnetisme zwaarte-

kracht kan trotseren. De lampjes zweven in de lucht en 

gaan pas branden wanneer de ene tegenpool dichtbij  

de andere komt.  

 

Verkoopinformatie
D2 Joost Dankelman Design

info@joostdankelman.com

www.joostdankelman.com



Marijn van der Poll 
Chairman 

Marijn van der Poll maakt strakke, 

futuristische designmeubels. Ahrend 

en Lensvelt zijn producenten van zijn 

goed zittende kantoormeubilair. De 

‘Chairman’ is een indrukwekkende, 

oversized directeursstoel en bovendien 

markante eyecatcher die oorspronkelijk 

werd uitgevoerd in staalplaat. 

Verkoopinformatie
Lensvelt

020 - 221 86 24 

p.kraaijenbrink@lensvelt.nl

www.lensvelt.nl 

Marcel Wanders 
Container Table 

Wanders maakte met de ‘Container 

Table’ een klassieker die in verschillende 

vormen en maten wordt aangeboden. 

Deze tafel voor binnen en buiten heeft 

de eigenschappen van een container: de 

kolomvoet is hol, waardoor de tafel op 

locatie verzwaard kan worden. 

Vaste collectie

Verkoopinformatie
Lensvelt 

020 - 221 86 24

p.kraaijenbrink@lensvelt.nl

www.lensvelt.nl 

Max Lipsey  
Desk Vessels   

De Amerikaanse Max Lipsey is gefas-

cineerd door ambachtelijke productie-

technieken. Hij werkt op een intuïtieve 

manier met materialen, waarmee hij 

wil verrassen en gelijktijdig authentiek 

wil blijven. De kracht van zijn degelijke, 

gelaste stalen meubels combineert 

 hij met comfort en elegantie. 

‘Desk Vessels’ is een serie bureau- 

accessoires gemaakt uit eenvoudige 

stalen vormen, afgewerkt met een 

gehamerde lak in heldere kleuren zoals 

steenrood en hemels blauw. 

Vaste collectie

Verkoop informatie
Max Lipsey

06 - 43 01 76 46

info@lipsmax.net

www.lipsmax.ne

Max Lipsey  
Steel Bowl  

De degelijke gele no-nonsense schaal 

‘Steel Bowl’ is gemaakt uit 4 millimeter 

dik staal. De schalen zijn verkrijgbaar 

in verschillende afmetingen en kleuren: 

geel, wit en olijfgroen.

Vaste collectie

Verkoop informatie
Max Lipsey

06 - 43 01 76 46

info@lipsmax.net

www.lipsmax.net



Nina Graziosi  
Miss Nina, Carpet 
‘Miss Nina, Carpet’ is een vloertapijt met gekleurde opdruk 

geïnspireerd op een oud gobelin. Het tapijt is gemaakt van 

nylon-polen en borders met katoenen afwerking. Miss Nina is een 

ontwerp van Nina Graziosi (afgestudeerd KABK 1989), directeur 

van interieurarchitectenbureau Graziosi Progetti.

Verkoopinformatie
Lensvelt

020 - 221 86 24

p.kraaijenbrink@lensvelt.nl

www.lensvelt.nl 

Paul Ketz 
Marshmallow
‘Marshmallow’ is een zachte kruk en lijkt bijna te lekker 

om op te zitten. Elk stuk is uniek omdat er geen mal wordt 

gemaakt. Het schuim groeit als een muffin van onderaf 

door de metalen constructie.

Verkoopinformatie
Studio Paul Ketz 

info@paulketz.com

www.paulketz.com



Richard Hutten 
is een van de 
meest prominente 
ontwerpers van het 
bekende Nederlandse 
label Droog Design. 
Huttem ontwikkelde 
zijn eigen sobere 
no-nonsense-stijl 
onder het motto “no 
sign of design”. Hij 
is gefascineerd door 
productieprocessen 
en laat de manier van 
fabriceren ook wel 
eens het design (mee)
bepalen. 

Richard Hutten  
This 100 Upholstered 
Chair 
De stoelen in deze collectie hebben een super licht gewicht 

door het minimale gebruik van materiaal. Richard Hutten 

deed samen met een ergonoom uitgebreid onderzoek naar 

de optimale vorm van de zitting. Daardoor is het een stoel 

geworden waarop je uren comfortabel kunt zitten. Ook te zien 

in deze collectie zijn een houten (This 100 Wooden Chair) en 

een gevilte (This 100 Felt Chair) variant.

Vaste collectie

Verkoopinformatie
Lensvelt

020 - 221 86 24

p.kraaijenbrink@lensvelt.nl

www.lensvelt.nl 

Richard 
Hutten  
Dandelion 

Door de repeterende vormen projecteert 

deze vloerlamp van lasergesneden staal 

een sprookjesachtig lichtspel. Richard 

Hutten liet zich inspireren door de 

paardenbloem. 

Vaste collectie



Simo Heikkilä  
Cane Divan 

Lensvelt: “De combinatie van materialen: het rotan met het 

industriële groene roestvrij stalen frame. De totale unieke 

elegante compositie. Deze chaise longue is niet nieuw. Maar 

wel een van de meest fraaie en meest comfortabele chaise 

longues die ik ken.”

Verkoop informatie
Lensvelt

020 - 221 86 24

p.kraaijenbrink@lensvelt.nl

www.lensvelt.nl 

Studio Job  
Paper Floor Lamp
Meubels gemaakt van papier, karton en papier-mache.  

Ze herinneren ons aan de kleutertijd en samen knutselen. 

Studio Job liet zich voor zijn collectie inspireren door  

klassieke iconen, maar vervaardigde de objecten als 

moderne meubels. De lamp heeft een houten basis en  

is afgewerkt met karton en papier.

Verkoop informatie
Lensvelt

020 - 221 86 24

p.kraaijenbrink@lensvelt.nl

www.lensvelt.nl 



VANOUDS  
Tafel
De tafel is gemaakt van 150 jaar oud notenhout uit de  

Ardennen. Zodra het blad is afgewerkt, voorzien de ontwerpers 

van VANOUDS het hout van epoxyhars. Vervolgens wordt  

het blad met de hand geschuurd, gepolijst en geplaatst op  

een stalen onderstel.

Vaste collectie

Verkoopinformatie
VANOUDS AMSTERDAM

06 - 41 87 30 42

hello@vanoudsamsterdam.com

www.vanoudsamsterdam.com



De ontwerpen van  
WH Gispen (1890-
1981) worden volledig 
in Nederland door 
Lensvelt geproduceerd. 
Met gebruikmaking 
van moderne technie-
ken, maar met behoud 
van het oorspronke lijke 
ontwerp. De frames 
zijn van stafstaal.  
Ruggen en zittingen 
zijn van gebogen  
beuken multiplex  
met polytherschuim.

WH Gispen 
101 en 103 
Chair

WH Gispen 
Coffee Table
205 Chair
301 Easy Chair
Verkoopinformatie
Lensvelt

020 - 221 86 24

p.kraaijenbrink@lensvelt.nl

www.lensvelt.nl 



Ward Wijnant  
Serie Twisted 

In de serie ‘Twisted’ strijdt ambacht 

tegen de kracht van industrieel staal. 

Het in elkaar draaien van stalen staven 

vormt de verbinding, wat telkens tot 

een uniek product leidt. In de  

Philharmonie wordt van de serie de 

Twisted chair, Twisted chair met 

armleuning en Twisted table getoond.

Verkoopinformatie
Ward Wijnant

06 - 54 97 73 24 

info@wardwijnant.nl  

www.wardwijnant.nl

Željka Zrnic 
A3 en B3 Side tables  

Deze twee bijzettafeltjes van  

gepoeder coat metaal en gelakt MDF  

in verschillende kleuren werden  

geïnspireerd op het buisvormige 

meubelontwerp van de jaren 50.

Verkoopinformatie
Željka Zrnić - MOBILIAR 

+385 - 989 330 470

zeljka@mobiliar.com.hr

mobiliar.com.hr

facebook.com/mobiliarplace

Colofon
Selectie designmeubilair architecte Lorna Gibson, 

beeldend kunstenaar Michèle Baudet en zakelijk 

directeur Maria Hansen m.m.v. Lensvelt Breda, 

Terstal Interieurs Haarlem en alle DAE ontwerpers.

Redactie brochure Michèle Baudet, Leonie Kinds 

en Moniek de Zeeuw

Ontwerp brochure BrrBrr, werkplaats voor  

visuele communicatie

Drukwerk brochure Groenprint

Papier Cocoon, 100% Gerecycled FSC papier

Fotografie brochure Bibi Veth, John van  

Groenedaal, Paul Ketz, Ronald Smits
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