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Zaal open 19.30 uur | Aanvang 20.00 uur | Dutch Spoken
Entree € 5,- | BNO-leden en studenten € 3,- | Reserveren niet mogelijk, geen pin

Akiem Helmling vormt samen met Bas Jacobs en Sami Kortemaki sinds 1999
Underware; een (typo)grafisch ontwerpbureau gespecialiseerd in het ontwerpen en
produceren van lettertypes. Kwalitatief en esthetisch, opvallend door de unieke humor
en speelsheid van de fonts. Samen met zijn vriendin Marie-José runt hij ontwerpbureau
West en maakt Akiem ook deel uit van het collectief Typeradio. [underware.nl]

Typeradio startte in 2004 met Donald Beekman, Liza Enebis en Underware; een radio
kanaal met interviews over typografie & ontwerp. Op designconferenties en festivals
worden ontwerpers van over de hele wereld op geheel eigen wijze ondervraagt. Het
podcastblog is een enorm archief van meer dan 500 afleveringen met zeer bekende,
maar ook opkomende namen. Te beluisteren op iTunes en typeradio.org.

Gijs van Bon maakt vanuit zijn atelier in ‘La Citta Mobile’ tijd specifieke kunstinstallaties.
Ge-choreografeerde multidisciplinaire objecten die sterk tot de verbeelding spreken.
Door de combinatie van een technische grondslag en theatrale autonome insteek,
ontstaan levens-krachtige installaties met een poëtische uitwerking. [gijsvanbon.nl]

Job Wouters aka Letman is van oorsprong typograaf. Zijn handgemaakte en vaak
kleurrijke letterontwerpen spelen met de grenzen van illustratie en graffiti. Sinds zijn
afstuderen in 2004 bouwt Wouters gestaag aan een internationale ontwerppraktijk,
met opdrachtgevers als Stussy, Nike, Duvel en de New York Times. De laatste jaren
legt Wouters zich toe op typografische muurschilderingen. [letman.com]

Adam Oostenbrink aka Mister Adam is (typo)grafisch ontwerper, creatieve duizendpoot, docent aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en samen met Jasper Andries
vormt hij Mashville. Adam werkt in een uitgesproken stijl, levendig, kleurrijk en weet
op een verrassende manier analoge en digitale technieken te combineren in zijn werk.
[misteradam.org / wemashville.com]

TYPOETRY
Drukwerk: Veenman+ [www.veenmanplus.nl]
Papier: Invercote Creato 260 g/m2 uit het assortiment van Igepa [www.igepa.nl]

Ontwerp: Team Thursday [www.teamthursday.com]

