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  Social media 

Collecting Cultures

Let’s beat waste

Lichterbij 
 

Effenaar, Dommelstraat 2

Villa de Laak, Parklaan 99

Bleekweg

Trend Research & Concept Creation in Lifestyle- Fontys Academy for the  Creative Economy
Jalila Essaïdi – Alumna Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Studenten van Fontys Trend Research & Concept Creation in Lifestyle collecteerden de Eindhovense culturen via huidafdrukken en interviews en dachten 
mee bij het ontwerp van de projectie. Van de huidafdrukken zijn bacteriën, gisten en schimmels opgekweekt.  
Het resultaat: fascinerende buitenaardse vormen en kleuren. Door deze onzichtbare wereld via het lichtkunstwerk te verhullen, wordt de  
diversiteit en inclusiviteit van Eindhoven op een esthetische manier zichtbaar gemaakt en gedeeld.

Minor BeCreative – Fontys Engineering
Tijdens de minor BeCreative zijn studenten van Fontys Engineering aan de slag gegaan met als resultaat: een kloppend hart, dat voller en volmaakter 
wordt door afval af te voeren. Het interactieve kunstwerk bestaat uit twee hoofddelen. Het enorme mechanisch hart heeft panelen die bewegen en bevat 
vier slimme afvalbakken. De delen zijn verbonden door LED- slangen, waardoor bezoekers een reactie ontvangen als zij afval in de prullenbakken gooien. 
Naarmate het afval zich opstapelt in de vier vuilnisbakken, sluiten de panelen op het hart. Zodra het hart compleet wordt, gaat het gloeien.

Elke Veltman - Alumna - Fontys Hogeschool voor de Kunsten
De levensverhalen werden verzameld bij Woonzorggroep Vitalis. Samen met stadsdichter Corinne Heyrman haalde Elke Veltman,  
verhalen op, die werden vertaald door dichters en door verschillende handwerktechnieken op oude lakens geborduurd.
 

WHAT ABOUT LOCATION

 FONTYS GLOW ROUTE
12-19 Nov. 2022 

COLLECTING CULTURES

LET’S BEAT WASTE

LICHTERBIJ

Download de plattegrond 
Op de plattegrond vind je in één oogopslag waar je de 
verschillende Fontys lichtwerken tijdens GLOW kunt 
vinden. Volg de Fontys GLOW Route en geniet van alle 
lichtkunstwerken.

Je downloadt de plattegrond hier eenvoudig voor op je 
mobiel of computer of je kunt ‘m printen

Ga jij dit jaar ook naar GLOW?  
Bezoek dan ook de Fontys lichtwerken en laat je 
verrassen door de gave projecten waar onze studenten 
en medewerkers mee bezig zijn!
Van 12 t/m 19 november, voor route en praktische 
informatie: https://gloweindhoven.nl/

https://gloweindhoven.nl/route/
https://gloweindhoven.nl/route/
https://gloweindhoven.nl
https://www.facebook.com/fontyshogescholen
https://www.instagram.com/fontyshogescholen/
https://twitter.com/fontys
https://www.linkedin.com/school/fontys-hogescholen/mycompany/verification/
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https://gloweindhoven.nl/project/lets-beat-waste/
https://gloweindhoven.nl/project/lichterbij/
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