
MATERIAL SENSE  INSIGHT TOER 
Dutch Design Week 2017 door Simone de Waart

Ben jij geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen op het gebied van materialen en  
materialisatie? Wil jij de Dutch Design Week bezoeken en een inspirerende update ontvangen 
toegespitst op de nieuwste materiaal ontwikkelingen? Dan is deze toer interessant voor jou! 

Simone de Waart heeft een route samengesteld met alle hotspots op de Dutch Design Week. 
We bezoeken een selectie van hoogtepunten. Tijdens het ontbijt/borrel is er genoeg ruimte 
voor gesprekken met materiaal liefhebbers. Maak kennis met materiaal trends, de materiali-
satie van toekomstige producten en maakprocessen. Leer ook de designers, organisatoren en 
de verhalen achter het tentoongestelde werk kennen.   
 
Voor wie is de toer?  

De materialentoer biedt plaats aan een select gezelschap van maximaal 10 deelnemers. Het is bedoeld 
voor ondernemers, ontwerpers en wetenschappers met een grote interesse op het gebied van nieuwe 
materialen, nieuwe technologieën en materialisatie in het algemeen.
  
Wanneer? 

Woensdagochtend 25 oktober van 9.30 – 12.45 uur (toer 1)
Vrijdagmiddag 27 oktober van 13.00 – 17.00 uur (toer 2)

Het programma: 

We starten met een ontbijt op een van de geselecteerde locaties, en starten dan met de route (toer 1).  We 
starten met de route en sluiten af met een borrel en hapje (toer 2).
We doen een 5-tal speciaal geselecteerde locaties aan. Op een aantal locaties vertelt een van de ontwer-
pers u zelf de benodigde achtergrond informatie.
De toer is inclusief een passe-partout voor de DDW, waarmee u in de middag (en de rest van de week) ook 
alle andere locaties nog kunt bezoeken. 

Na inschrijving volgt meer informatie. We stemmen de route zoveel mogelijk af op de individuele wensen 
en interesse in de groep. Bij voorkeur doen we de toer op de fiets en lopend. Mocht dat een probleem zijn, 
geef het even aan en ook bij slecht weer vinden we (net als voorgaande jaren) een creatieve oplossing  
zodat u droog blijft! Mocht u zelf een fiets hebben, dan is het handig om daarmee te komen, mocht dat 
niet zo zijn, dan regelen wij een fiets.   

Kosten:  € 85,00 p.p. ex b.t.w.  (inclusief ontbijt / koffie / thee / borrel / versnaperingen onderweg / en alle 
entrees) 

Hoe kan ik mij aanmelden?
 
Door de volgende gegevens uiterlijk 20 oktober per mail te sturen naar mail@materialsense.com  
ovv Materialen Insight toer: 

Naam:        Speciale interesse:
Naam bedrijf:       Mobiel:
Functie:       Website:
Dieetwensen:      Toer 1 of toer 2:
 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Wie het eerst komt wie eerst maalt is het  
principe dat we hanteren bij de inschrijvingen. 


