KrOOn inhoud
KrOOn = verlichting + expositie
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Kunst in KrOOn
Iedere keer weer samen eten, werken en elkaar inspireren met jouw ideeën aan de wand
of boven je tafel.
Je kunt er nu ook voor kiezen om je KrOOn te vullen met werk van kunstenaars die wij
gevraagd hebben om in limited edition iets voor de KrOOn te ontwerpen.
Dorine Camps is de eerste ontwerpster in deze serie.

Dorine Camps
De natuur maar ook dagelijkse gebruiksvoorwerpen en ambachten inspireren Dorine in haar vormgeving. Dit is terug
te zien haar ontwerp voor de KrOOn. Tijdloosheid en ambachtelijke productie kenmerken haar ontwerpen. Geen twee
producten zijn exact hetzelfde en dit handschrift is ook terug te zien in de zeefdrukken die ze voor de KrOOn op dun
zijdepapier heeft gezeefdrukt.
Haar ontwerp is verkrijgaar voor de KrOOn Office (€ 360,- per pakket van 36 zeefdrukken) en de KrOOn hOme
(€180,- per pakket van 20 zeefdrukken) beiden nog t/m juni te zien in de Popup-Store in woonwarenhuis Nijhof in Baarn.
Ze zijn te bestellen via onze WEB site: www.movingobjects.nl
Dit ontwerp is tevens als behang te bestellen via haar WEB-site: www.dorinecamps.nl

KrOOn with art
De KrOOn brightens up your own ideas and brings a touch of creativity over your table or
to your wall. Now you can choose to get inspired by renowned artists and designers
we invited to give their view on the content of our KrOOn in limited editons.
This first artist in this series is Dorine Camps.

Dorine Camps
Dorine Camps is inspired by nature, daily utensils and crafts. This can be seen in her design for the KrOOn.
They are all unique and screen printed on thin silk paper especially for the KrOOn.
Her design is customized for the KrOOn Office (€ 360,- for a set of 36 screenprints) and the KrOOn hOme
(€180,- for a set of 20 screenprints) and can be seen t/m juni in the Popup-Store in woonwarenhuis Nijhof in Baarn.
They can be orderd on our WEB site: www.movingobjects.nl
Her design can be ordered as wallpaper on www.dorinecamps.nl.

Ellen Wagenvoort
Ankie Prij
info@movingobjects nl
www.movingobjects.nl

M O V I N G

Support us by liking the ‘KrOOn’ on FACEBOOK.
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