PERSBERICHT
Eindhoven, 30 oktober 2014

ONDERSTROOM DESIGN OP EURLINGS INTERIEURS NAJAARSSHOW
Vanaf vandaag presenteert Onderstroom een aantal van haar ontwerpen bij Eurlings Interieurs.
Het unieke design van nieuw ontwerptalent is te zien tot en met de najaarsshow. Tijdens dit vier
daagse spraakmakende evenement organiseert Eurlings verschillende activiteiten rondom nieuwe
woontrends. Bezoekers zullen in de gelegenheid het design van Onderstroom te zien, voelen en
bestellen. Bij voldoende bestellingen worden de ontwerpen in beperket genummerde oplage
geproduceerd. Uniek design voor een uniek evenement.
Onderstroom
Onderstroom is hét platform voor ontwerptalent. Beginnende ontwerpers krijgen de kans hun design
in een eerste genummerde serie te realiseren. Elk product op Onderstroom is dus uniek, het eerste
van het eerste. Heel anders dan het design dat te vinden is in de gemiddelde designwinkel of
webshop,en toch betaalbaar. Dat kan omdat Onderstroom werkt op basis van crowdfunding. Zo
krijgen ontwerpen die niet passen binnen het huidige ‘normale’ productie- en verkoopsysteem toch
een eerlijke kans. Deze aanpak resulteert in een lagere prijzen, terwijl een hogere marge overblijft
voor de ontwerper. Met de aanschaf van design op Onderstroom wordt dus direct nieuw
ontwerptalent in het zadel geholpen! Onderstroom doet bovendien meer dan andere crowdfunding
sites. Ontwerpers krijgen begeleiding in het optimaliseren van hun ontwerp voor productie en het bij
het vinden van een geschikte fabrikant.
Uniek design als woontrend
Crowdfunding is een trend die de komende jaren een hoge vlucht gaat nemen. Crowdfunding voor
design is relatief nieuw en met de samenwerking met Eurlings Interieurs maken we een belangrijke
volgende stap. Doordatde Onderstroom ontwerpen worden getoond in een winkelomgeving wordt
een groter koopbereid publiek bereikt. Dat is van groot belang om het minimaal aantal bestellingen
te halen om een product te kunnen realiseren.
Het crowdfunden van uniek design past naadloos bij de Eurlings Interieurs najaarsshow. Tijdens deze
show presenteert Eurlings de laatste woontrends naast locale kunstenaars en activiteiten, zoals
lezingen en een wijproeverij, met collega ondernemers . Op deze manier zet Eurlings zichzelf jaar in
jaar uit op de kaart met een uniek evenement wat honderden bezoekers trekt. “Het is niet meer
genoeg om gewoon de winkeldeur open te zetten. Onze klanten zijn altijd op zoek naar iets unieks.
Een unieke ervaring, een uniek evenent en uniek design”, aldus Eurlings.
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Nu te koop en te bestellen
Nathaly Heesakkers’ ‘Oma´s lampje’, het eerste succes op ons platform, kan ter plaatse gekocht
worden. Oma's lampje is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren uit een genummerde oplage van
100 stuks..
De Wicker lamp van Julius Blaauw is nog tot 30 november te bestellen. Bij 20 bestellingen word de
eerste genummerde oplage van 40 stuks geproduceerd. Bestel de lamp dus snel in zwart of wit!
De overige ontwerpen zijn binnenkort te bestellen. Op dit moment kunnen geïnteresseerden hun
contact gegevens achter laten, zodat ze als eerste op de hoogte zijn wanneer de ontwerpen besteld
kunnen worden.
Ontwerpers
Bij Eurlings Interieurs presenteert Onderstroom de volgende ontwerpers:
- Nathaly Heesakkers studeerde aan de Design Academy en aan de Willem de Kooning academie,
waar zij in 2013 afstudeerde met een Oma’s Lampje waarin de kwaliteit en nostalgie van oma’s
schemerlamp met modern design en nieuwe materialen wordt verenigd.
- Elmer Franken studeert nog aan Windesheim, maar is al erg actief als ontwerper. "Ik laat me graag
inspireren door de wereld om mij heen. Mijn missie als ontwerper is om de mooie dingen te
gebruiken in een functioneel ontwerp en zo de dingen die beter kunnen, beter te maken." Zo is
EoN geinspireerd door vormen in de natuur.
- Julius Blaauw is een wereldreiziger die Industrieel Ontwerpen studeert aan de TU Delft.
"Natuurlijk hebben mijn ontwerpen een praktische en esthetische rol, maar ik daag mijzelf altijd
uit om te ontwerpen voor de toekomst. Dat kan zich uiten in materiaalgebruik, productietechniek
maar ook in de manier waarop het ontwerp gebruikt moet worden". Wicker vertaalt oude
weeftechnieken naar moderne 3D print productie.
- Marijn van Berge Henegouwen studeerde in 2013 als product ontwerper af aan de Academie
voor Beeldende Kunsten in Maastricht. “Door het bekende te doorbreken en het via een andere
manier te benaderen creëer je ruimte voor een frisse blik. Zo kun je de wereld en maatschappij in
een ander perspectief zien”. Haar lamp Copper combineert het ambachtelijke mandvlechten met
industrieel koperdraad tot een interessant en functioneel ontwerp.
- Arjan van den Brink studeerde Product Design aan de Hogeschool van Amsterdam en doet de
opleiding Hout en Meubel aan de Academie Beeldende Kunsten Anderlecht. “Ik bewaar alles, nou
ja, alles waar ik waarde in zie en nog gebruik van zou kunnen maken. In een stad met erg veel
sluikstort is dat een ware goudmijn. Bijna al de materialen voor mijn prototypes komen van de
straat. Ik zoek, ik vind, ik raak geïnspireerd en ik creëer." Dit is ook terug te zien in zijn ontwerp
Object Trouvé, dat uit restmateriaal wordt vervaardigd. Bovendien is het mogelijk om bij een
bestelling zelf hout of marmer aan te leveren dat verwerkt zal worden in het product.
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De frisse wind aan jonge ontwerpers met uniek design zal tot en met de najaarshow (7 tot en met 10
november) dagelijks te zien zijn in de showroom van Eurlings Interieurs op Valkenburgerweg 43,
6367 GT te Voerendaal in Zuid-Limburg. Meer informatie is te vinden op
http://www.eurlingsinterieurs.nl/.
Openingstijden Eurlings Interieurs:
Dinsdag :
10-18 uur
Woensdag :
10-18 uur
Donderdag :
10-18 uur
Vrijdag :
10-18 uur
Zaterdag :
10-17 uur
Volgens afspraak op zondag, maandag en ’s avonds.
Openingstijden najaarsshow:
Vrijdag 7 november:
17-22 uur (20 uur lezing & wijnproeverij)
Zaterdag 8 november:
10-17 uur
Zondag 9 november:
11-18 uur
Maandag 10 november:
13 - 18 uur
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Voor de redactie
- Contactpersoon.
Sophie van der Weerd
PR& Partnerships
sophie@onderstroom-design.nl
06 16 347 648
- Beeldmateriaal.
Bijbehorend rechtenvrij beeldmateriaal vindt u op www.onderstroom-design.nl/media
- Achtergrond informatie Onderstroom.
Onderstroom is een gezamenlijk initiatief van Elmo Diederiks, Marijn Scholtus en Roald Dijkstra.
Zij zagen dat van de ruim 600 ontwerptalenten die elk jaar afstuderen maar een klein aantal hun
ontwerpen kan realiseren en succesvol kan starten als ontwerper. Onderstroom is hun antwoord
om hier wat aan te veranderen.
Elmo heeft een achtergrond in product design en strategische marketing. Vanuit zijn eigen
innovatieadvieskantoor, SpringDay, adviseert, initïeert en financiert hij start-ups. Marijn en Roald
zijn nieuwe generatie ondernemers, interactieontwerpers en webbouwers die via respectievelijk
ThinkBright en Babbletics actief zijn.
Website: www.onderstroom-design.nl
Facebook: www.facebook.com/pages/Onderstroom/582597378457564/
Twitter:
@OnderstroomDsgn
Pinterest: www.pinterest.com/onderstroom/onderstroom/
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