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Basistekst DesignXPO 
 
 
DesignXPO – Groningen  
In het voorjaar van 2013 organiseert House of Design in samenwerking met Groninger Museum, 
Syntens, Vos Interieur en Academie Minerva het evenement DesignXPO.  
 
Van 24 t/m 26 mei wordt DesignXPO georganiseerd om design uit het Noorden op de kaart te 
zetten en ontwerp- en productieprocessen zichtbaar te maken. Een kijkje in de keuken en het brein 
van een ontwerper. 
 
Dit jaar is het thema Biobased Design. 
Er zijn al veel producenten van biobased materiaal in de provincie Groningen en deze materialen 
zijn uitermate geschikt voor toepassingen in de designindustrie. Tijdens DesignXPO kun je dit zien, 
voelen, ruiken en aanraken. Lopen we bijvoorbeeld binnenkort op 3D geprinte schoenen die van 
aardappelzetmeel gemaakt worden? Of leggen we volgend jaar laminaat van aardappelschillen? 
De technieken zijn dichterbij dan je denkt! 
 
Tijdens het project Future Products gaan designers op materiaalstage en ontwerpen met bio based 
materiaal een designproduct. Deze Future Products worden tijdens de XPObiobased Design 
tentoongesteld op het Ebbingekwartierterrein in Groningen. (de expositie is onderdeel van Timeshift 
Festival - 24 t/m 31 mei 2013) 
 
Kinderen kunnen zich opgeven voor de workshop 3D printen op 26 mei en dit 3D print proces 
eens van dichtbij bekijken in het Groninger Museum. Ouders zijn ook van harte welkom en kunnen 
een lezing volgen over biobased producten uit de geschiedenis en/of aansluiten bij de 
instaprondleidingen in het museum die middag. 
 
Ook buiten het thema om biedt DesignXPO een uitgebreid programma voor de design liefhebber. 
Designers stellen werkplaatsen, studio’s en ateliers open. Winkeliers, galerieën en diverse horeca 
gelegenheden sluiten zich aan en House of Design stelt diverse routes samen langs de leukste 
designspots in Groningen. Deze activiteiten vormen samen de Open Design Dagen. 
 
DesignXPO gaat van start met een Design Pressure Cooker die de samenwerking stimuleert 
tussen ontwerpers en de industrie. De industrie komt met een probleemstelling waarbij de hulp van 
een ontwerper wordt aangeboden gedurende één dag. Na deze snelkookpan sessie presenteren 
de teams de uitkomsten in een openbare presentatie. Vanaf dat moment staat Groningen geheel in 
het teken van Design! 
 
 

 


