INSPIR ATIE

Wie: T
 imothy Luhukay en
Ellen ten Hove
Van: Studio Océan
Hebben plannen voor uitbreiding

W i e : Remy Meijers
V a n : R e m y M e i j e r s I n t e r i e u r- e n p r o d u c t d e s i g n
Wil volgend jaar meer tijd om te surfen
‘Hopelijk lukt het volgend jaar om een langgekoesterde droom in
vervulling te laten gaan. Ik wil al heel erg lang een eigen beachvilla in
Portugal, aan het strand, waar ik mijn twee passies kan delen: ontwerpen en surfen. Niet voor niets hebben alle meubels die ik ontwerp een
naam die verwijst naar een surfstrand. Zoals deze: de Arugam, die is
vernoemd naar een surfplek op Sri Lanka. Ik ben gek op reizen en heb
het gevoel dat ik nu meer balans heb gevonden in mijn leven. Er zit
meer evenwicht tussen heel druk en rust. Dat geeft me ruimte om aan
nieuwe ideeën te werken, zoals dat beachhouse aan het strand. Maar
eerst openen we in januari een nieuwe showroom in Nijkerk. Daar heb
ik ook heel veel zin in.’ remymeijers.nl
Remy Meijers:
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‘IK WIL EEN
BEACHHOUSE OP
HET STRAND’

W i e : Marcel Wanders
Van: Studio Marcel Wanders
Is druk met een nieuwe star t-up…
‘Mijn hoogtepunt van 2019? Het Romantic Red 21-diner van
mijn dochter Joy, dat vond ik wel een eenmalig hoogtepunt.
Dit jaar heb ik met Moooi ook gewerkt aan een verbeterde
versie van de Monster Chair, waarvan ik hier het origineel bij
me heb; volgend jaar wordt hij geherintroduceerd inclusief
een prachtige tafel. Met nieuwe technieken zijn we echt in
staat een Moooi Monster 2.0 te maken. Ook lanceer ik begin
volgend jaar een nieuw designlabel. Het wordt een online
crowdfunding-platform voor creatieven. Net zoals ik hebben
veel creatieven ideeën buiten de door hen gebaande paden.
Stel je voor: een tafellaken van je favoriete chef, een knuffelbeer van je favoriete designer of een paasei ontworpen door
je favoriete streetartist.’ marcelwanders.com

Ellen: ‘Zie, deze twee krukjes kun je qua vorm in elkaar
schuiven. Daarom passen ze ook zo goed bij ons. Wij zijn
ook al twintig jaar samen en vullen elkaar heel goed aan. Tim
is meer van de logica, functionaliteit en perspectief, terwijl
ik me bezighoud met het kleurenpalet en de materialen. Zo
vormen we samen een heel goed team, net als de krukjes Dot
Tabouret uit de collectie van Christophe Delcourt.’ Tim: ‘2020
staat voor ons in het teken van groei. Afgelopen jaar hebben
we zowel in eigen als in het buitenland projecten gerealiseerd.
Die verscheidenheid aan projecten geeft ons energie. Ons
werkgebied uitbreiden houdt voor ons ook in dat we ons team
gaan uitbreiden. Hierbij hoort wellicht ook een grotere ruimte.
In Apeldoorn vanzelfsprekend, want daar wonen, werken we
en leven we met ons gezin.’ studioocean.com

Wie: Nicoline Beerkens
Van: Nicoline Beerkens Interiors
Zit in een goede flow en wil daarin blijven
‘Ik heb in 2019 een paar heel mooie projecten afgeleverd en de agenda
voor het komende jaar zit ook al helemaal vol. Het is fijn om te zien
dat je waardering krijgt voor je werk, niet alleen in commercieel opzicht, maar ook van je opdrachtgevers, de pers en via andere kanalen.
Ik zit in een heel prettige flow en daarin wil ik graag blijven. Voor 2020
heb ik bovendien, naast de residentiële projecten, een paar nieuwe
uitdagingen op stapel staan, waaronder een hotel, een aantal kantoren
en een project in het buitenland waar ik heel veel zin in heb. Maar daar
mag ik nu nog niets over zeggen.’ nicolinebeerkens.com

Marcel Wanders:

‘STEL JE VOOR:
E E N P A A S E I VA N
J E FAV O R I E T E
S T R E E TA R T I S T ’

