
Uitnodiging voor donderdag  
24 september, in het  
“Broeinest” te Eindhoven!

Met trots presenteren het bestuur en “de partners van 
de bni-prijs 2015” het aanstormend interieur talent van dit 
jaar tijdens een inspirerende middag waar het draait om 
innovatie en design.

Wie gaan er vandoor met de twee studiebeurzen van 
€3.000 die onze partners ter beschikking stellen aan de 
winnaars?
 
Hoe was het om met 13 young professionals op reis  
te zijn in Italië? Menno Bouwens van Abet Laminati  
verhaalt….
 
Welke innovatieve snufjes zitten er dit jaar in de  
goody bag?
 
Ben je ook zo nieuwsgierig naar de visie voor 2016  
van juryvoorzitter Jurgen Bey?
 

Jij komt toch ook?

De thema’s “innovatie” en “ruimtebeleving” staan centraal 
in de bni-prijs 2015. Maar wat kan dat betekenen voor jou 
persoonlijk en het vakgebied?

Kom luisteren en meedoen met de workshops die  
wij tijdens het programma in petto hebben. 

Meld je dan HIER aan voor 18 september! 

Programma

12.30

13.30 

18.15

18.45

19.00

Expositie genomineerde
ontwerpen

 20 t/m 23 september van 10.00 tot 18.00 uur
& 

24 september van 12.30 tot 19.00 uur
 

Locatie
Broeinest

Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
www.broeinest.nl

 
Jury

Jurgen Bey – juryvoorzitter
(ontwerper, Studio Makkink & Bey)

Jan Geysen  België 
(interieurarchitect en bestuurslid 

ECIA, PUUR interieurarchitecten)
Gerrit Schilder 

(bni interieurarchitect/architect,  
SchilderScholte architecten)

Evelyne Merkx 
(bni interieurarchitect, Merk X architecten)

Menno Bouwens 
(Abet, bni-partner)

Feikje Lasut 
(bni interieurarchitect en bestuurslid bni, 

S.T.I.F.I. Ontwerpstudio)
Peter de Winter 

(hoofdredacteur architectuur.nl)
Annee Grøtte Viken 

(winnaar bni-prijs 2014 master)
Andrea Roelofse 

(winnaar bni-prijs 2014 bachelor, werkzaam 
bij Next Architects)

 
Presentatie
Martijn van Hese 

 
de Partners bni-prijs 2015

Abet Laminati 
Alape

Baars & Bloemhoff 
Busch-Jaeger 

De Nieuwe Maten
Desso

Dornbracht
Geberit

Interface 
Vervoort

 
Aanmelden

Meld uw gratis reservering aan bij  
secretariaat@bni.nl uiterlijk vóór vrijdag  

18 september 
 

Info 
www.bni.nl 

+31 [0]20.737 23 62
Informatie en perspakket op aanvraag  

bij Annemiek Teesing 
 

“Delen is het nieuwe hebben!”  
Martijn Aslander

 
Volg ons op facebook en twitter

inloop 
#1 bezichtiging  expositie  genomineerden t.b.v.  
keuze publiekswinnaar 

opening
aanvang programma: Jeroen Junte over  
“3D-printen de hype voorbij” en diverse  
workshops, zie website

PAUZE;  met bezichtiging expositie  “It’s a Materia 
World”, verzorgd door de partners 

#2 bezichtiging  expositie  genomineerden t.b.v. 
keuze publiekswinnaar

bekendmaking publieksprijs
introductie genomineerden door Jurgen Bey

uitreiking bni-prijs 

feliciteren winnaars 
borrel 

beroepsvereniging
nederlandse
interieurarchitecten

R.J.H. Fortuynplein 6
NL–1019 WL Amsterdam

+31 [0]20.737 23 62

info@bni.nl
www.bni.nl

bnı.prijs 2015

JA!
    Ik word ook BNI-interieurarchitect, BNI-architect of BNI-vormgever en 

ontvang de eerste 4 maanden gratis het lidmaatschap.*
 

    Ik wil graag vriend worden van de BNI à € 32,-- per jaar.
 

    Ik ben al BNI-lid en breng een nieuw lid aan en ontvang 8% korting op  
dat lidmaatschap.

*Deze aanbieding is geldig t/m 30 september 2015

2015

http://www.baars-bloemhoff.nl/broeinest/
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http://www.broeinest.nl
http://www.studiomakkinkbey.nl/
http://www.puurinterieurarchitecten.be/
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http://www.architectuur.nl/
http://www.bni.nl/nieuws-en-projecten/annee-grotte-viken-master-sandberg-instituut-amsterdam-winner-bni-prize-2014.php
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