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Datum: 30 November 2018 



 
Tijd:  10.00 – 18.00  
Locatie: Avans, Hogeschool, Beukenlaan 1 , 4834 CR, Breda,  OV & Route 
Entree: vrijwillige bijdrage 
 
Een mooie samenwerking tussen Stichting Material Sense LAB, platform voor materiaalinnovatie en Stichting KleurenVisie, het Nederlands platform voor 
kleur. Een inspirerende dag over kleur, materiaal en circulariteit! 
 
We hergebruiken steeds meer materialen voor nieuwe producten. De tijd dat dit hergebruik alleen maar leidde tot grijze ondefinieerbare kleuren is voorbij. 
Hoewel? Wat komt er allemaal bij kijken als we de esthetiek van kleur en materiaal en de (technische) mogelijkheden in de praktijk bij elkaar brengen? En 
wat kunnen we al met biomaterialen en hoe ver gaan de mogelijkheden voor het kleuren van materialen die de natuur ons levert? Hoe kunnen we in de 
wereld van circulair materiaalgebruik met kleur producten ontwerpen die niet alleen inspireren, maar ook worden geaccepteerd als het op grote schaal 
geproduceerd wordt? Kleurpsychologen, ontwerpers en materiaalwetenschappers tonen ons de laatste stand van zaken en geven een kijkje in de toekomst. 
 
Programma 
09:45 - 10:15      Inloop  
10.15 - 10.30  Welkom       Simone de Waart & Kim van Savooyen  Material Sense LAB & KleurenVisie 
10.30 - 11:10  Achter de Kleur     Jan Walraven     Kleurdeskundige  
11:10 - 11.40    Bio-based kleuren     Dorien Derksen     Avans Hoge school Breda 
11:40 - 12:10   Kleur in de consumenten psychologie  M.Galetzka & A. Pruyn   Universiteit Twente 
12:10 - 13:40  Lunch       Intermezzo 
13:40 - 14:10  Living Colour      Laura Luchtman     Textiel & Dessin ontwerper 
14:10 - 14:40 Chirale vloeibare kristallen:  

structurele kleur en beweeglijke oppervlakken Dick Broer & Danqing Liu,   Technische Universiteit Eindhoven 
14:40 -15:10 RE-use-arrange-colour assemble-cycle-organize Overtreders W     Ruimtelijk ontwerpbureau 
15:10 -15:40  Pauze       Intermezzo 
15:40 -16:10  Recycle plastic op kleur    Jessica den Hartog    Nederlandse ontwerper  
16:10 -17:00  Kleur en materiaal zijn uniek!           
17: 00 -17:45   Afsluiting en borrel 
 
 
Aanmelden:                 Graag aanmelden via email o.v.v. je naam naar info@kleurenvisie.nl  ivm catering.  

Kom en schrijf je snel in, want vol = vol.  We kiezen voor “pay as you like” op de dag zelf.   Tot ziens!   

https://maps.google.nl/maps?t=h&f=d&daddr=Beukenlaan%2B1%2CBreda&ie=UTF8&z=16
mailto:info@kleurenvisie.nl

