
In Hommage Hofleverancier gaan vier hofleveranciers de komende maanden de samenwerking aan 
met creatieve denkers. Vier avonturen waarin ambacht, traditie en innovatie samenkomen, leiden 
tot verrassende nieuwe inzichten en producten. We stellen de matches graag aan je voor!

Kookwinkel Oostendorp x Przewalski 
Gea Grevink en Petervan der Gulden zijn grafisch vormgevers en vrije kunstenaars. Goed in complexe
opdrachten - mede door hun unieke samenwerking en werkwijze. Schoonheid, relevantie en praktisch

nut zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een ontwerpvraag is vaak een reactie op een 
onderliggend probleem. De komende maanden werken ze aan een praktische en creatieve toevoeging

voor het merk Oostendorp.

Bakkerij van Ooijen x Sandra Schouten
Sandra Schouten is kunstenaar en ‘procesproever’. Onder de naam het Huis van Proeven vertelt ze 

verhalen met voedsel. Ze vervreemdt alledaagse situaties door theatrale ingrepen en zintuiglijke 
(eet)ervaringen. Ze gebruikt voedsel, geur en zintuigen om elkaar te ontmoeten, om te delen, te 

verbinden en te herinneren. Haar werk daagt je uit om anders te kijken, bewust te ervaren, een stap
naar verandering te maken en elkaar op andere manieren te leren kennen.

Samen met Bakkerij van Ooijen gaat ze aan de slag met de nieuwe lancering van de kermiskoek.

https://bakkerijvanooijen.nl/
https://hethuisvanproeven.nl/
https://www.przewalski.nl/
https://huistuintiel.nl/


Modehuis Blijdesteijn x Eylem Aladogan
Eylem Aladogan maakt tekeningen, sculpturen en installaties. Ze is gefascineerd door natuur, 
wetenschap, techniek en ambachtelijke processen. In haar installaties (gemaakt van veren, messen, 

vogels, geweren, hout, keramiek, touw) probeert ze uitdrukking te geven aan begrippen als 
tegenwicht en (wils)kracht. Voor modehuis Blijdesteijn werkt ze de komende maanden aan het 

aantrekken van nieuwe doelgroepen.

Van Luijn Natuursteen x Designers of the Unusual
Erik Klarenbeek en Maartje Dros zijn een kunstenaarsduo dat zich bezighoudt met het 

ongebruikelijke. In projecten, in mensen en in toepassingen. Al zoekend komen ze tot nieuwe 
verhalen en tot nieuwe vormen van betekenis. Materiaal, technologie, productieproces en omgeving 

worden in dit onderzoek meegenomen. Samen met Van Luijn Natuursteen gaan ze op zoek naar 
nieuwe toepassingen voor zowel het productieproces van natuursteen als het hergebruiken van afval.

Verder in 2021...
De kunstenaars en hofleveranciers gaan de aankomende maanden samen aan de slag. Op 30 juni is de

officiële lancering van het project Hommage Hofleverancier met inkijkjes in de verschillende 
processen en voorproefjes van het resultaat. Verder zorgen we dat het bedrijfsleven, politiek, 

onderwijs en de culturele sector betrokken raakt. In het najaar organiseren we verschillende 
bijeenkomsten waar de creatief denkers en de hofleveranciers kunnen laten zien waar ze aan hebben

gewerkt. We houden je tot die tijd graag via onze website op de hoogte!

Cultuur Oost is het Gelders netwerk- én expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving. Samen
met partners in de culturele sector, het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de politiek 
vergroten wij de kracht van kunst en cultuur. 

https://www.blijdesteijn.nl/
https://www.vanluijnnatuursteen.nl/
https://www.maartjedros.nl/
https://ericklarenbeek.com/
https://www.eylemaladogan.com/
https://bke-rivierenland.nl/
https://www.cultuuroost.nl/

