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Dré Wapenaar is vooral bekend om zijn tentsculpturen. Wapenaars creaties van
tentdoek bevinden zich op het grensgebied van architectuur, design en beeldhouwkunst.
Zijn sculpturen zijn méér dan kijkobjecten. Je kan ze ook echt gebruiken als uitkijkpost
of als hotelkamer. Zijn werk is het resultaat van een onderzoek naar de wijze waarop
groepen en individuele mensen zich tot elkaar verhouden. [www.drewapenaar.nl]

Drukwerk: Veenman+ [www.veenmanplus.nl]

Robert Barnhoorn is directeur van Spark design. Deze Rotterdammers werken aan
innovatie en design. Voordat koffer HENK bij Spark aankwam, had hij al een hele reis
achter de rug. Spark maakte het idee tot werkelijkheid. Dat was bepaald niet eenvoudig,
want HENK is niet zomaar een koffer. HENK is grensverleggend. Qua techniek en qua
vormgeving. [www.sparkdesign.nl]

Paul Faassen is zelfstandig tekenaar en illustrator. Hij illustreerde o.a. voor Esquire, Quote,
Rails en Carp, maakte ontwerpen voor o.a. Cap, Bjorn Borg en Hema. Zijn beeldcolumns
verschijnen o.a. in Vpro Gids en hij illustreert voor Volkskrant, NRC, Vrij Nederland, Viva
en Elle. In de serie vakantie legt hij typisch vakantiegedrag vast. [www.paulfaassen.nl]

Hugo Goudswaard is regisseur/motiondesigner/fotograaf onder de naam Beeldlab. Zijn
werk kenmerkt zich door een visueel intense stijl waarmee hij de kijker in de juiste sfeer
weet te brengen. Zijn vrije werk bleef niet onopgemerkt en resulteerde in de foto- en
filmcampagne voor ‘Eliza Was Here’. [www.beeldlab.nl]

…een tas vol inspirerende ontwerpen: de meest luxe koffer ter wereld, hilarische
beeldcolumns over vakantiegedrag, vakantievoorpret met een mediterrane fotoen filmcampagne en een tent die je opzet in een boom. Thuisblijven is geen optie en
afritsenbroeken worden geweigerd!

Vakantie
Papier: Lessebo Design Smooth Ivory 240 g/m2 uit het assortiment van Igepa [www.igepa.nl]
Ontwerp: Iwan Smit [www.profound-art.blogspot.nl]

