Verhuisbericht en meer

Bekijk de webversie

Terug naar Amsterdam en meer...

We zijn verhuisd!
Vanaf 1 maart werken we weer vanuit Amsterdam. Hier hebben we een
fijne nieuwe plek gevonden die van alle gemakken voorzien is. Ben je
in de buurt, kom gezellig langs, de koffie en thee worden vers voor je
bereid. Onze nieuwe adresgegevens zijn: Zuideinde 401, 1035 PE
Amsterdam.

Nieuwsbrief
Dit is tevens de eerste versie van onze nieuwsbrief. We streven ernaar
om twee keer per jaar de laatste ontwikkelingen, projecten en
inspiraties te delen. Mocht je deze liever niet ontvangen, schrijf je dan
alsjeblieft uit onderaan deze e-mail.

Academie voor Theater en Dans Amsterdam
Voor de studenten van deze school hebben we het kantinegebied
opnieuw in mogen richten. Een ruimtelijke sculptuur organiseert de
ruimte en biedt verschillende zitconfiguraties in wisselende sferen.
Iedere ruimte ontleent zijn karakter onder andere aan de natuurlijke
materialen en tweedehands design meubels, met een fantastisch
uitzicht over de stad als kers op de taart. Binnenkort meer foto's op
onze website!

Pipa Leiden
Midden in de pandemie besloten de ondernemers van dit restaurant
dat het tijd was voor een nieuwe richting. Van soulfood naar streetfood
en wel uit verschillende windrichtingen. Zij leverden de naam en een
nieuwe kaart, here we are het ontwerp voor de inrichting. Er is vooral
veel weggehaald waardoor de zaak lichter en ruimtelijker is geworden.
Veel materialen zijn opnieuw gebruikt, zo zijn de tafelbladen
opgeschuurd en opnieuw behandeld. De karakteristieke lange bank is
gemaakt van oude vloerdelen en geplaatst aan een wand die bekleed is
met hergebruikte dakplaten. De barmeubels zijn blijven staan en
opnieuw bekleed. Zo heeft veel een tweede leven gekregen en kan
deze fijne zaak er weer eveb tegenaan. Ga dat proeven!

Projecten die Communiceren
en duurzame waarde toevoegen

Complimenten

Verlengd

Daniel Libeskind is een
grootheid in de architectuur. Het
was voor ons een eer om in zijn
gebouw in Berlijn te mogen
werken aan deze
tentoonstelling. Toen ons ter ore
kwam wat hij ervan vond waren
we even stil...

Wegens succes is de
tentoonstelling Zerheilt in het
Joods Museum Berlijn verlengd
en nog tot 24 april te bezoeken.

“Zerheilt is an inspiring
photographic exhibition; more
than an exhibition, it is an
experience. The ‘mise en scene’
is a fascinating composition of
faces, bodies and places that can
be interpreted and seen in many
ways through the innovative
exhibition design. The
photographs are powerful and
profound. It is an exhibition not
to be missed.”

Berlijn > Amsterdam
Voor wie in die tijd niet in Berlijn
komt, niet getreurd. Vanaf 22
september tot en met 3 maart
2023 is een groot deel van de
werken te zien in het Joods
Museum Amsterdam. here we
are mocht ook hier het ontwerp
verzorgen, uiteraard weer in
samenwerking met de grafisch
ontwerpers van Bloemendaal &
Dekkers, net als in Berlijn.

DANIEL LIBESKIND
Founder and Principal Architect
Studio Libeskind

Project in de Spotlight!

Woonboot Vennemeer
Eigentijdse architectuur op een fantastische locatie. here we are heeft
deze recreatie woonboot ontworpen met gebruik van duurzame en
hernieuwbare materialen. De indeling staat in het teken van het
prachtige uitzicht. De betonbak herbergt drie ruime slaapkamers met
daglicht en uitzicht door een glazen dakraam boven de bedden. Lekker
naar de sterren kijken voor het slapen gaan!

here we are
Ontwerpers van gezonde gebouwen en interieurs, gespecialiseerd in
cultuur, retail en hospitality, met focus op klantervaring.
Zuideinde 401 | 1035 PE Amsterdam | T 085 200 63 60
Bezoek onze website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@hwa.world toe aan uw adresboek.

