Elisabeth Strouven Fonds
biedt podium
aan Maastrichts design
Het Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en bijstand en
draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en
samenleving in Maastricht en omstreken. Tot de doelstellingen
van het Elisabeth Strouven Fonds behoort het ondersteunen van
kunst en cultuur. Dat doen wij op vele manieren.
Het fonds is recent verhuisd naar een nieuw kantoor in de
Maastrichtse binnenstad. Dit nieuwe kantoor fungeert als
ontmoetingsplaats, werkplek, en plaats om kennis te delen. Deze
nieuwe werkplek richten wij graag in met werk van Maastrichtse
ontwerpers en makers. Ons idee: wij bieden jullie graag een
podium en nodigen jullie uit ons kantoor in te richten met eigen
werk; werk dat we zelf gaan gebruiken én exposeren.
Ben jij een Maastrichtse ontwerper en maker die woont, werkt
of geboren is in Maastricht of directe omgeving en produceer je
jouw werk daar ook? Wil jij gebruik maken van het podium dat
het Elisabeth Strouven Fonds biedt? En past jouw werk binnen
het label Made in Maastricht?

Hoe werkt het?

We huren een werk van jou en soms kopen we ook werk. Het gehuurde stuk
maakt 9 maanden deel uit van ons kantoor. Is het niet verkocht, dan krijg je het
terug en vervangen we het door een nieuw werk van een andere ontwerper.
Wordt jouw werk verkocht, dan krijg je de met de koper door jou overeengekomen verkoopprijs voor je werk.

Wat krijg jij ervoor terug?
•
•
•
•
•

Een goede huurvergoeding voor gebruik, inclusief juridische afspraken.
Toegang tot ons netwerk en andere deelnemers.
Gratis publiciteit.
Een tentoonstellingsruimte met mogelijkheid tot verkoop en promotie.
Deelname aan en daarmee profilering via het kwaliteitslabel Made in
Maastricht.

Made in Maastricht label

Made in Maastricht is opgezet vanuit het besef dat creatieven een essentiële
rol spelen bij het vormgeven van onze (toekomstige) samenleving. Made in
Maastricht stimuleert daarom ontwerpers en makers door ondernemerschap
te bevorderen en een zichtbaar podium voor design in Maastricht te bieden.
Hierdoor ontstaan er werk, carrièrekansen, huisvesting en branding. Dat doet
Made in Maastricht door projecten op te zetten met andere organisaties, zoals
deze pilot in samenwerking met het Elisabeth Strouven Fonds. Beoogd is dat
deze locatie de eerste wordt in een rij van vele.
De kwaliteit van de stukken wordt bewaakt en gewaarborgd door de
beoordelingscommissie bestaande uit Lex ter Braak, directeur Jan van Eyck
Academie, René Holten, industrieel ontwerper en Chequita Nahar, directeur
MAFAD. Dit kwaliteitslabel, ontwikkeld door de gemeente Maastricht, staat
garant voor vakman- en ondernemerschap en creativiteit.

Meer weten? Neem contact op!

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Hester Coolen, conservator
Elisabeth Strouven Fonds, T: 06 30 03 05 14, E: info@designday.nl.

Elisabeth Strouven Fonds

Abtstraat 3, 6211 LS Maastricht, T: +31 43 7630899
www.elisabethstrouvenfonds.nl
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