8 t/m 10 februari 2019

OBJECT Rotterdam terug naar markante HAKA-gebouw
Modernistisch monument decor van Rotterdamse designbeurs

REM Atelier

Van vrijdag 8 tot en met zondag 10 februari 2019 keert OBJECT Rotterdam terug in het architecturale
HAKA-gebouw. De beurs betrekt deze editie alle verdiepingen van het enorme pand, tot en met de rooftop. Het
weidse uitzicht over Rotterdam krijgen bezoekers erbij. Tientallen gevestigde namen, bekende designlabels en
aanstormende ontwerpers doen mee. De beurs is onder Anne van der Zwaag uitgegroeid tot een
designevenement van formaat op unieke Rotterdamse locaties.

Links: Rive Roshan. Rechts: Tom Frencken

Interdisciplinair platform
Een lang weekend zijn de lege, lichte ruimtes gevuld met eigentijds design, te kijk en te koop. Verschillende
designdisciplines - product, meubel, mode, sieraden, grafisch, architectuur - zijn door Van der Zwaag zorgvuldig
samengesteld en designers zijn zelf aanwezig om hun werk toe te lichten. OBJECT Rotterdam staat bekend als
springplank voor jong talent en is dé plek om een nieuwe lichting designers te ontdekken.

Links: Tjimkje voor Tuttobene. Rechts: Bram Ellens

Bruisend Vierhavensgebied
Het industriële HAKA-gebouw ligt aan de rand van het bruisende Vierhavensgebied. Het pand is in de jaren dertig
ontworpen door de Nederlandse architecten Mertens en Koeman in opdracht van de Coöperatieve
Groothandelsvereniging De Handelskamer. Dit rijksmonument is aangekocht door Dudok Groep en wordt de komende
jaren ontwikkeld tot een dynamisch bedrijfsverzamelgebouw met aantrekkelijke horeca en een rooftopbar. OBJECT
Rotterdam biedt bezoekers nog vóór de bouwstart een kijkje in dit bijzondere industrieel erfgoed.

HAKA-gebouw

OBJECT Rotterdam 2019
HAKA-gebouw | Vierhavensstraat 38-42 | Rotterdam
Vrijdag 8 tot en met zondag 10 februari 2019 | 11.00-19.00 uur
Tickets: volwassenen € 12,50, kinderen tot 12 jaar gratis
Het HAKA-gebouw is centraal gelegen tussen de binnenstad en de Van Nelle Fabriek en is goed bereikbaar met de auto
en het openbaar vervoer. Een gratis shuttle bus van Art Rotterdam Week rijdt tussen OBJECT Rotterdam en de andere
kunstbeurzen die op dat moment in de stad plaatsvinden. OBJECT Rotterdam is onderdeel van de Art Rotterdam Week.

Links: Joris Kuipers. Midden: Kars+Boom. Rechts: Jule Cats

Links: Studio Klei. Rechts: Bas Ruis

www.objectrotterdam.com
https://dudokgroep.com
www.artrotterdamweek.com

Niet voor publicatie: De perspreview is op donderdag 7 februari van 17.00 tot 18.00 uur, de feestelijke opening (op uitnodiging) vindt aansluitend plaats. Neem voor meer
informatie, interviewverzoeken en rechtenvrij beeld contact op met Coebergh Communicatie & PR, Lotte Huijg of Rosa Dam, Leidsegracht 38-40, 1016 CM Amsterdam, T
(020) 470 87 87 en E lotte@coebergh.nl
N.B.
Onze informatie NIET meer ontvangen? Klik dan hier.

