


DESIGNXPO GRONINGEN
Event in Groningen van 24 tot 26 mei 2013 

DesignXPO wordt georganiseerd om design 
uit het Noorden op de kaart te zetten en 
ontwerp- en productieprocessen zichtbaar 
te maken. Dit jaar is het thema Biobased 
Design. Lopen we binnenkort op 3D geprinte 
schoenen van aardappelzetmeel? 
De technieken zijn dichterbij dan je denkt.  
Tijdens DesignXPO kun je dit zien, voelen, 
ruiken en aanraken.

Biobased design?
Producten die gemaakt worden van fossiele 
grondstoffen (met name aardolie) vervuilen 
in bepaalde mate ons milieu. Vaak door 
CO2 uitstoot, maar ook doordat ze niet op 
een natuurlijke manier afgebroken kunnen 
worden. Producten die gemaakt worden van 
plantaardig materiaal zijn veel beter voor ons 
leefklimaat. Het gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen wordt aangeduid met de term 
Biobased. Hernieuwbaar houdt in dat een 
grondstof opnieuw gemaakt kan worden of 
kan groeien. Dit in tegenstelling tot fossiele 
grondstoffen, die eindig zijn.

DesignXPO
Dit jaar hebben weer meer partijen zich 
aangesloten bij de organisatie van 
DesignXPO. Hierdoor hebben we een heel 
divers en inspirerend programma, waarin het 
doel is laten zien wat er in het noorden aan 
vernieuwends gebeurt op design gebied. 
De rode draad is biobased design, en we 
willen laten zien dat noorden op dat gebied 
veel te bieden heeft. 

In de 3D printworkshops die in het Groninger 
Museum gehouden worden, gaan kinderen 
aan de slag met bioplastic. 

Maar er zijn ook andere ontwikkelingen in de 
designwereld om meer verantwoord bezig te 
zijn met het milieu. Academie Minerva 
presenteert een tentoonstelling met 
producten van gerecycled materiaal.

Een vast onderdeel van DesignXPO zijn de 
‘Open Design Dagen’. 
Ontwerpers zetten hun atelier of werkplaats 
open voor het publiek en laten graag zien wat 
ze doen en wat ze maken. Ook in diverse 
tentoonstellingsruimtes zijn 
producten te zien van ontwerpers.

PROGRAMMA
Vrijdag  24 mei 2013

Design Pressure Cooker
Presentatie 16:00 tot 17:00 uur  /
VOS Interieur
Een ondernemer en een ontwerper buigen 
samen het hoofd gedurende één dag om 
gezamenlijk tot een productoplossing te 
komen. Aan het einde presentatie van de 
uitkomsten.

Werkbezoekomdehoek
Start 14:00 uur /  inschrijving via: 
www.grasuitgevers.nl/tickets/
Ontdekkingstocht door onbekend en creatief 
Groningen.

Zaterdag 25 mei 2013

Opening DesignXPO 
10:00 tot 11:00 uur / De Loods 
Ebbingekwartierterrein / Voor genodigden

XPO Biobased Design
11:00 tot 20:00 uur /  
De Loods Ebbingekwartierterrein
Tijdens het project Future Products hebben 
ontwerpers producten gemaakt van biobased 
materialen zoals hennep, vlas en bioplastic. 
Future Products is een samenwerking tussen 
House of Design en Syntens.



In samenwerking met Timeshift 
Festival.Kijk voor het programma 
op www.timeshift.nu

Zondag 26 mei 2013

XPO Biobased Design
11:00 tot 20:00 uur / 
De Loods Ebbingekwartierterrein 
Tijdens het project Future Products hebben 
ontwerpers producten gemaakt van biobased 
materialen zoals hennep, vlas en bioplastic. 
Future Products is een samenwerking tussen 
House of Design en Syntens. 

Open Design Dagen
11:00 tot 17:00 uur / in en om Groningen 
centrum / startpunt: Ebbingekwartier
Tijdens DesignXPO stellen professionele 
ontwerpers uit Groningen hun werkplaatsen 
en ateliers voor je open. Winkels en galeries 
presenteren speciale tentoonstellingen.

Workshop 3D printen met bioplastic
Vanaf 15:00 uur / Groninger Museum
Met bioplastic en 3D printers leren kinderen 
over design, bio-materialen en 
ontwerpprocessen.  Ouders kijken mee of 
volgen de lezing ‘biobased design’ of een 
instaprondleiding. Aanmelden via:
www.designxpo.nl.

Lezing  Biobased Design van vroeger  
15:30 tot 16:15 uur / Groninger Museum
Egge Knol, conservator in het Groninger 
Museum, heeft speciaal voor DesignXPO een 
lezing opgesteld over biobased materialen en 
ontwerpprocessen van vroeger.  

BNO Lezing   
17:00 tot 19:00 uur / locatie en spreker zie 
website
De Beroepsvereniging Nederlandse 
Ontwerpers sluit DesignXPO af met een lezing 
die ingaat op het thema Biobased design. 

Maandag 27 mei t/m Vrijdag 30 mei

XPO Biobased Design – Timeshift Festival 
14:00 tot 20:00 uur
Tijdens Timeshift Festival is XPO Biobased 
Design nog te bezichtigen. 

Open Design Dagen
11:00 tot 17:00 uur / in en om Groningen 
centrum / startpunt: Ebbingekwartier
Tijdens DesignXPO stellen professionele 
ontwerpers uit Groningen hun werkplaats en 
atelier voor je open. Winkels en galeries 
presenteren speciale tentoonstellingen.

Tentoonstelling Superuse
11:00 tot 17:00 uur / 
Academie Minerva, Praediniussingel
Tentoonstelling van het resultaat van 
tweedejaars studenten interieurarchitectuur: 
creëren van een tweede leven. 
De eindproducten, gemaakt van afgedankt 
materiaal, variëren van een stoel tot een 
lampenkap. De opdracht werd bedacht en 
begeleid door docent Aart van Bezooyen. 

Rolkoffers en Fietsers
12:00 tot 17:00 uur / Platform GRAS
‘Wannabe’-fietsstad Groningen is een stevige 
ontwerpuitdaging. Kunnen we iets bedenken 
waarmee fietsers makkelijk hun rolkoffer 
mee kunnen nemen? Koffers en fietsen zijn 
niet voor elkaar gemaakt. Een hele middag 
wordt door ontwerpers, fietsers en uitvinders 
gewerkt aan een mooie oplossing. Loop 
binnen en zie hoe het ontwerp vordert! 
Samenwerking: Pezy, Platform GRAS en 
House of Design.

VOS Interieur presenteert nieuwe ontwer-
pers
11:00 tot 17:00 uur / VOS Interieur
Lifestyle producten van Imperfect Design, 
bijzondere wandschildering van City of 
Archive, nieuwste ontwerpen van Groninger 
designers en abstracte schaalmodellen van 
Menno Drent.

Demonstratie 3D printen 
11:00 tot 17:00 uur / Binnenplaats Het 
Paleis
Fablab en House of Design laten zien wat 3D 
printen is. Tegenwoordig printen we ter plekke 
gebruiksvoorwerpen van hout of bioplastic. 

DesignXPO valt tegelijk met het Timeshift Festival. 
Kijk voor het programma op: www.timeshift.nu
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