
DDW Specials selected by JANNISSIMA  

Taupe MiniBar by Ontwerpstudio Annelies Hermsen 
Tea & Biscuits + Aperitivo

MONDAY TO FRIDAY | 11:00 - 21:00
SATURDAY | 10:00 - 21:00
SUNDAY | 12:00 - 17:00
groepen die willen aperitieven dienen van te voren 
te reserveren via info@annelieshermsen.nl

JanHein van Stiphout glass demonstrations
Fortification glass art

SUNDAY 24 | 14:00 - 17:00
TUESDAY 26 & THURSDAY 28 | 19:30 - 21:00 
SUNDAY 31 | 14:00 - 16:00

Exclusive Fashion, Art & Bites workshops by MLY

SATURDAY 23 | 17.00 - 19.00 | & | 19.00 - 21.00
FRIDAY 29 | 17.00 - 19.00 | & | 19.00 - 21.00
SATURDAY 30 | 17.00 - 19.00 | & | 19.00 - 21.00
€ 29,- inclusive photoshoot and aperitif
Tickets available at the TCS

Millesorrisi Fashion Show & Drinks

SUNDAY 24 | 14:00 - 17:00

Sounds Stories & Scropino’s by Annelies Hermsen  
A pleasant party at the Temporary Concept Store. 

SATURDAY 23 | 21:00 - 24:00
FRIDAY 29 | 21:00 - 24:00
SATURDAY 30 | 21:00 - 24:00
Ticket sales at the TCS & on the day itself at the door. 
Tickets at the door € 15,-. Presale € 12,50

OPENING HOURS TCS
23 TOT 31 OCTOBER 2010

SAT. 23 10:00 - 24:00
SUN. 24 12:00 - 21:00
MON.-THUR. 11:00 - 21:00
FRI. 29 11:00 - 24:00
SAT. 30 10:00 - 24:00
SUN. 31  12:00 - 17:00

ADDRESS

NIEUWE EMMASINGEL 20
5611 AM EINDHOVEN
ADMIRANT SHOPPING

Temporary Concept Store 
stands for ‘slow shopping’

BRANDS AT THE TCS:

KYMARE | ELEMENTUM | JANNISSIMA | MILLESORRISI | MLY | OWNME | PAPEROCKS | 
CAPSTERS | RENS | TARRA-G | THE DRAWING MACHINE | SACHA LANNOYE | 
SONJA HEEFT HET GEMAAKT | STIPGLAS | WONDERABLE

NEW:

ANNLIZ | ARWIN’S ONTWERP | FLOS | JULIETTE BOGERS | JSSSJS PRODUCT DESIGN | 
MEREL KARHOF | PHILOMIJN | RE-U | SOPHIE DURAN | TIAN ZHEN | 
YILDIZ HOOLWERF

LIGHTING BY: FLOS



Fooddesign is en blijft een grijs gebied tussen de wereld van horeca en die van vormgeving. 
Taupe is de warmste kleur grijs die er is. Kom bij de ’Taupe Mini Bar’ de warmte ervaren en 
praten met Annelies Hermsen, die u alles vertelt over fooddesign terwijl u dit in de vorm van 
kleine hapjes kunt proeven van haar menukaart.

’Taupe Mini Bar’ is bedoeld als ontmoetingsplek waar u kunt genieten van een kopje thee of 
aperitief met bijpassende hapjes in de inspirerende ambiance van de Temporary Concept 
Store.

Taupe MiniBar by Ontwerpstudio Annelies Hermsen 
Tea & Biscuits + Aperitivo

MONDAY TO FRIDAY | 11:00 - 21:00
SATURDAY | 10:00 - 21:00
SUNDAY | 12:00 - 17:00
groepen die willen aperitieven dienen van te voren 
te reserveren via info@annelieshermsen.nl

Donjon II is een nieuw bouwwerk in de serie Fortificaties. Kenmerkend voor deze bouw-
werken is hun defensieve karakter door middel van de fragiliteit van het materiaal. De 
bouwmethode is gelijk aan een kaartenhuis: een stapeling van glasplaten zonder lijm of 
andere verbindingsmiddelen. In 2003 werd de Donjon I, gebouwd op de restanten van een 
originele Donjon uit de 13de eeuw en met een diameter van 18 meter, door de vakjury 
unaniem gekozen tot winnaar van de Kunstprijs Horn 2003. Op uitnodiging van het
Stedelijk Museum te Roermond volgden in 2004 de Perpendiculair, een verticaal 
georganiseerd fort van ruim 5 meter hoogte, en in 2008 de Vade Retro, een anti-tank linie.

Kunstenaar JanHein van Stiphout (Tilburg,1956) is opgeleid als beeldhouwer aan de 
academies te Tilburg, Den Bosch en Antwerpen. Maar als zoon van een glazenier was en is 
glas 'zijn' materiaal. En daarbij worden alle bekende en bij voorkeur de minder bekende 
eigenschappen van glas benut en soms zelfs tot het uiterste op de proef gesteld. JanHein 
van Stiphout is werkzaam als autonoom kunstenaar; docent glastechnieken en verzorgt 
nationaal en internationaal semimars en lezingen over innovatieve glastechnieken en
vormgeving.

JanHein van Stiphout glass demonstrations
Fortification glass art

SUNDAY 24 | 14:00 - 17:00
TUESDAY 26 & THURSDAY 28 | 19:30 - 21:00 
SUNDAY 31 | 14:00 - 16:00

Temporary Concept Store staat voor ‘slow shopping’
www.temporaryconceptstore.com



Tijdens de Dutch Design Week organiseert het Eindhovense modemerk MLY drie exclusieve 
avonden. Een workshop als avondje uit, voor maximaal 50 personen per avond.
Wil jij een avond in de spotlight staan en door het vaste team van Jannissima en MLY 
gestyled worden? Meld je dan snel aan, er zijn maar een beperkt aantal kaarten per avond 
beschikbaar. De workshop vindt uiteraard plaats in de Temporary Concept Store. Naast de 
workshop kun je ook genieten van de heerlijke hapjes en drankjes van Annelies Hermsen en 
wordt de avond afgesloten met een shoot verzorgd door Catherine Hermans. De mooiste 
foto krijg je als aandenken mee in een goodiebag. 

Exclusive Fashion, Art & Bites workshops by MLY

SATURDAY 23 |17.00 - 19.00 | & | 19.00 - 21.00
FRIDAY 29 | 17.00 - 19.00 | & | 19.00 - 21.00
SATURDAY 30 | 17.00 - 19.00 | & | 19.00 - 21.00
€ 29,- inclusive photoshoot and aperitif
Tickets available at the TCS

Marijn Damen is een modeontwerpster die flink aan de weg timmert. Vanuit haar fraaie 
atelier-aan-huis in Westerhoven brengt ze onder haar label Millesorrisi (duizend glimlachen) 
twee collecties per jaar uit. Alles wordt in Nederland gemaakt. Karakteristiek is het gebruik 
van Italiaanse zijde. Zijde voelt als een tweede huid, is sensueel en beweeglijk en kan in alle 
kleuren geleverd worden. Haar stijl is chic en casual tegelijk; eigentijds, maar niet aan 
vluchtige trends onderhevig. Tijdens DDW presenteerd Millesorrissi, als aansluiting op de 
TCS taupe bar van food designer Annelies Hermse, de taupe stukken uit haar collectie, 
verschillende materialen, zoals zijde, leer en wol in verschillende taupe tinten. Tijdens de 
openingsuren draait DJ Angelique eigen mixen waarop de modellen de kleding showen.

Sounds Stories & Scropino’s by Annelies Hermsen  

Ontmoet alle ontwerpers achter de collecties en ontspan na een enerverende dag DDW 
in de Taupe MiniBar van fooddesigner Annelies Hermsen

Millesorrisi Fashion Show & Drinks
TAUPE FASHION Duizend glimlachen

SUNDAY 24 | 14:00 - 17:00

Temporary Concept Store staat voor ‘slow shopping’
www.temporaryconceptstore.com

graphic design by arwin’s ontwerp


