VAN IDEE TOT RUIMTE
Informatie– en netwerkavond rond het interieur
voor aannemers, fabrikanten en interieurarchitecten
Gastsprekers : Ann-Sophie Markey en Bram Schelstraete
Markey & Schelstraete Interieurarchitecten • Winnaars Fidias-Award 2011
•
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•
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Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

Di 22 mei
Do 24 mei
Di 29 mei
Do 31 mei
Do 7 juni

ALM Eventcenter Berchem
Cosmodrome – Europlanetarium Genk
Faculteit Economie – Universiteit Gent
Kasteel van Horst - Holsbeek
Concertgebouw Brugge

Ontvangst en verwelkoming vanaf 19u00
Start van de avond: 19u15
Aansluitend receptie met standenmarkt sponsors

Inschrijven voor deze avond is verplicht en kan via www.bouwevents.be
Dit kan telkens tot ten laatste één week voor de avond.
Inschrijven kan u ook door de inschrijvingsstrook op keerzijde te zenden naar Wouter Rogiers, Confederatie Bouw-Afwerking,
Lombardstraat 34-42 Brussel of fax naar 02/ 545 58 59 of via mail naar afwerking@confederatiebouw.be
Enkele dagen voor het event ontvangt u een bevestiging met de praktische schikkingen en meer informatie over de locatie.

DEELNAME IS GRATIS !
Ontmoet, leer bij, verruim uw netwerk
en wissel van gedachten rond jouw
visie over interieur met collega
aannemers uit de afwerkingsector,
interieurarchitecten, fabrikanten,…

GASTSPREKERS

Ontwerpen is duidelijk een vak waarin Ann-Sophie Markey en Bram Schelstraete
een breed en ruim werkveld bestrijken. Innovatieve ruimtelijke oplossingen,
waarin ze steeds vertrekken vanuit de bestaande situatie en omgeving, combineren ze met een uitgekiende toepassing van materialen en trends.
Dit jaar won het duo nog de Fidias Award 2011, uitgereikt door het AiNB, in de
categorie commercieel, met de inrichting van de showroom van Sanidesign in
de Gentse deelgemeente Gentbrugge, een groothandel in sanitair en verwarming. In het project werden de sanitaire producten op een andere manier getoond, waarbij materiaal en kleur een belangrijk rol speelden. Vier grote torens
zijn van acht afgewerkte badkamers voorzien. De kleuren van de torens zorgen
voor een leidraad langs het wandelpad.

SPONSORS

www.markeyschelstraete.be

In onze nieuwe reeks van interieuravonden zullen ze toelichting geven over hoe
bij hen een idee uitgewerkt wordt tot een ruimte en welke belangrijke rol materialen en trends hierin spelen. Na afloop beantwoorden ze ook graag de vragen
van de aanwezigen. Aansluitend is er een receptie met gelegenheid tot een gezellige babbel en discussie. U gaat naar huis met een ruimere visie over interieur
en een handvol nieuwe contacten met collega’s en fabrikanten.

argenta

®

opening doors

INSCHRIJVING

Ik zal aanwezig zijn
❏
❏
❏
❏
❏

Di 22 mei
Do 24 mei
Di 29 mei
Do 31 mei
Do 07 juni

SCHRIJF ONLINE IN VIA
WWW.BOUWEVENTS.BE

ALM Berchem
Cosmodrome Europlanetarium Genk
Faculteit Economie Universiteit Gent
Kasteel van Horst Holsbeek
Concertgebouw Brugge

BTW-nummer :

E-mail :

Onderneming :
Adres :
Postcode :

Plaats :

Tel :

Fax :

schrijft in met
Namen deelnemers :

personen

GSM :

