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educatie

2011
2015

vmbo theoretische
leerweg

Scholengemeenschap Maarsbergen
Diploma behaald

2015
2018

mediamanagement en
marketing (MBO niveau 4)
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Diploma behaald

2018
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Cross media management
(bachelor)

Karel de Grote Hogeschool Antwerpen
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werkervaring
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2060 Antwerpen
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Identiteit

01 cv

2013
2014

bedieningsmedewerker

Restaurant Darthuizen, Leersum

deleilahvdijke@gmail.com

Mijn naam is Deléilah. Ik heb een
sociaal, communicatief en vriendelijk
karakter. Ik ben altijd op zoek naar
nieuwe uidagingen op het gebied van
organiseren, marketing en communicatie.
Maar ik haal ook veel plezier uit de
horeca en de dienstverlening.

vaardigheden

Nederlands
Engels

2014
2016

2016
2016

2017
2017

2017
2017

Bedieningsmedewerker

Restaurant Happy Garden, Doorn

verkoopmedewerker

Smoothie Company, Utrecht

stagiaire online communicatie

Van Abbemuseum, Eindhoven

Publieksmedewerker

Spoorwegmuseum, Utrecht

Adobe
Microsoft Office

2017
2018

Stagiaire
evenementen organisatie

Van Abbemuseum, Eindhoven
interesses

Kunst, tekenen, illustreren,
poëzie,boeken, films, reizen, koken,
muziek
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2018
2018

gastvrouw/
bedieningsmedewerker

Miyagi and Jones, Utrecht
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02 sterrenbeeld
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Identiteit

03 mijn droombibliotheek
Welke of wat voor boeken vind je terug in mijn droombibliotheek?

Alles van PJ delaney

engelse PoËzie

romantiek

image comics

met een sterke vrouwelijke lead
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Identiteit

04 moodboard

slow living romanticus
28

29

Identiteit

05 platen waar ik geen genoeg
van kan krijgen

KLIK HIER VOOR DELEILAH’S
ALL TIME FAVOURITES
BEVAT: BON IVER, CIGARETTES AFTER SEX, BAND OF HORSES, TOR
MILLER, THE KILLERS, BLEANAVON, PIXIES, QUEEN, IRON & WINTE
ETC.
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Cultuurbeleving

literatuur: the princess saves
herself in this one
[amanda lovelace]

Amanda Lovelace is een Amerikaanse poëet. Ze schrijft over haar
eigen trauma’s en ervaringen met
seksualiteit, aanranding, ouderlijke
liefde of eetstoornissen. Ze heeft
verschillende boeken uitgebracht
en is daarbij ook twee keer good
reads poet of the year geworden.
The princess saves herself in this
one was het eerste gedichten boek
van Amanda Lovelace dat ik heb
gelezen. Wat mij aantrok was de
wat feministische titel. Een prinses
die haar eigen held is. Dat klonk mij
mooi in de oren.
Het mooie aan dit boek vond ik dat
Lovelace haar toch wel heftige levensverhaal verwerkte in een soort
van fantasieverhaal met prinsessen,
draken en ridders. Het werd ineens
een gemakkelijker te verwerken
verhaal.

32

In het boek is Lovelace de prinses die een moeizame relatie heeft
met haar moeder (de koningin) en
daarna wordt gebruikt door haar
ex vriend (een draak). Door middel van het boek geeft lovelace
haarzelf een alternatieve realiteit
om haar trauma’s beter te verwerken.
The princess saves herself in this
one was voor mij een boek dat veel
emoties wakker maakte. Verschillende gedichten en onderwerpen
waren voor mij heel herkenbaar.
Omdat iemand anders erover
schrijft en het zo openbaar durft
te maken besef ik mij dat ik niet
de enige ben die bepaalde dingen
heeft meegemaakt. Dat laat mij
toch wel minder eenzaam voelen.
Het feit dat Lovelace zich zo publiekelijk kwetsbaar durft op te stellen inspireert mij. Ik wil ook zo dapper zijn om ervaringen en trauma’s
te gebruiken om mooie dingen te
creëren.

bron: nicoletteclarailes.tumblr.com
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theater: all over - acts of love
[hannah van wieringen]

In een verwoeste wereld vonden wij
elkaar.
Jouw liefde was als een vluchtauto
Onze ademhaling als ons liefdeslied
Altijd jij
Altijd ik
Altijd allebei
Wij. Samen. Ontsnappen
.
Jij was mijn ongedwongen
vluchtauto.
Maar ik was een ontsnapper met
heimwee.
Een gedicht door mij geinspireerd door All over – Acts
of love.

Hoe gaan we om met liefde in een
wereld waarvan we niet weten
hoelang het nog bestaat?

Ik herken dat in mijn relatie. Ik ben
de dromer en de ontsnapper terwijl hij de realist is.

Acts of love was een bijzonder
toneelstuk waar veel van mijn
gevoelens en zintuigen geprikkeld
werden.

Het was een bijzonder stuk omdat
het gecombineerd werd met dans.
De dansers bewogen niet op muziek maar op hun eigen ademhaling.

Twee mannen staan centraal in
dit stuk. Ze ontmoeten elkaar in
een koffiebar, de een wilt elkaar
beter leren kennen maar de ander
is bang. Bang om zich te hechten
aan iemand terwijl het niet zeker is
hoelang we nog bestaan.

Dat deed mij realiseren dat we niet
altijd toeters en bellen nodig hebben om iets moois te creëren. Minimalisme is ook heel charmant.

De zin “jouw liefde is als een vluchtauto” werd aan het begin van het
stuk voorgedragen door een van
de hoofdrolspelers. Die zin bleef
mij bij.
Ik herkende het gevoel van een
vluchtauto nodig hebben. Ik ren
snel weg van mijn problemen. In
het toneelstuk wilde een van de
hoofdrolspelers ontsnappen terwijl de ander de problemen wilde
aanpakken en geen behoefte had
aan een vluchtauto.

bron: https://thestorycanresume.tumblr.com/post/1363`16395046/blkpnde-by-pande
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Cultuurbeleving

concert: don quixote
[Alain Altinoglu]

Dit concert was voor mij erg uit
mijn comfortzone. Het was een
klassiek concert waar de cello centraal stond. Het was een hele speciale ervaring omdat ik nog nooit
naar een concert met een orkest
was geweest.

Ik kon mijn ogen niet van haar
afhouden, het was net of ik meegesleept werd in haar plezier.
Om te zien hoe graag en met hoeveel liefde zij speelde vond ik het
allermooiste van de avond. Dat inspireerde mij ook,

Don Quixote is een verhaal over een
dappere en loyale ridder. We volgen hem op een toch vol mysterie,
spanning en kippenvel.
Ik keek mijn ogen uit en ik luisterde
mijn oren eraf.
Het was een heel groot orkest en ik
stond versteld van hoe goed zij op
elkaar afgestemd waren. Samen
konden zij een verhaal vol spanning,
kippenvel, magie en tragedie overbrengen zonder een enkel woord te
zeggen. Dat vond ik heel bijzonder.
Terwijl ik aan het luisteren was naar
het ongelofelijk mooie optreden
van het orkest en de dirigent was
ik ook aan het letten op de verschillende mensen die in dat orkest zaten.
We zaten vlak voor het podium
waardoor ik een heel goed zicht
had op de voorste rij muzikanten.
Een mevrouw die de viool speelde
zat vlak voor mij. De manier waarop
zij bewoog terwijl ze haar viool bespeelde liet zien dat ze genoot van
het muziek maken.
36

bron: https://web.500px.com/photo/29356163/Wire-Quijote-by-Mariano-Gila/?utm_medium=pinterest&amp;utm_campaign=nativeshare&amp;utm_content=web&amp;utm_source=500px
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design: dutch design week 2019
[duurzaam design - ikea - artez hogeschool - vegetable gems]

De Dutch Design Week van dit jaar
had veel te maken met duurzaamheid. Hoe zorg je er bijvoorbeeld
voor dat jouw product zo circuleerbaar mogelijk wordt? En welke materialen zijn nu eigenlijk écht heel
duurzaam?
Verschillende bedrijven en scholen
stonden op de Dutch Design Week
om antwoorden te geven op die
vragen. Zo wil Ikea bijvoorbeeld beginnen met het recycleren van matrassen en met het werken met rijstriet. Rijstriet wordt namelijk in de
rijstteelt altijd weggegooid omdat
het geen meerwaarde meer heeft
op de teelt.

Ik heb veel kunnen leren en uitproberen. Ik weet nu beter welke materialen ik kan gebruiken
zonder de wereld daarmee te beschadigen.
Het was voor mij inspirerend omdat ik heel veel geef om het milieu.
Vooral nu ik interieurvormgeving
studeer is het belangrijk om mij
daar beter in te verdiepen. Zodat ik
materialen kan gebruiken zonder
een schuldgevoel te hebben.

Door middel. Van ontwerpen met
rijstriet vallen de kosten en de afvalstoffen die vrijkomen tijdens het
verwerken van dat afval rijstriet
weg. Een win-win situatie dus!
Ook was hogeschool Artez aanwezig. Zij hadden een installatie
ontwikkeld waar je zelf een product kon samenstellen en je materialen kon kiezen. Er waren verschillende materialen en afwerkingen
nodig. Denk bijvoorbeeld aan paddenstoelen, aangespoelde kwallen,
katoen etc. Door middel van uitdroging zou je kwallen kunnen gebruiken als een soort leer.
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Cultuurbeleving

film: kurt cobain montage of
heck
[brett morgen]

Ik heb heel goed moeten nadenken
over welke film ik wilde nemen als
cultuurbeleving.
De documentaire Kurt Cobain
Montage of Heck heb ik in 2015
gezien en is al die tijd toch bij mij
gebleven.
Kurt Cobain was de zanger, gitarist
en songwriter van de in 1987
opgerichte grungeband
Nirvana. Cobain was in zijn tijd een
van de meest succesvolle en bekende muzikanten.
In 1994, op 27-jarige leeftijd werd
het levenloze lichaam van Cobain
gevonden. Naast het lichaam werd
een geweer en een zelfmoordbrief
gevonden.
In de documentaire vertellen
familieleden en vrienden over zijn
levensweg en carrière.
Deze specifieke documentaire is
bijzonder omdat er voor het eerst
gebruik wordt gemaakt van thuis
video’s en persoonlijke teksten en
aantekeningen.

Ik vind zijn brein zo een
interessante plek. Het is een enorm
creatieve en complexe plek.
Het was op jonge leeftijd al
duidelijk dat hij anders was dan
andere jongeren. Hij heeft op een
hele jonge leeftijd al zelfmoordgedachten gehad en heeft zelfs een
poging tot zelfmoord gepleegd.
Maar toch, ondanks hij het op een
jonge leeftijd moeilijk heeft gehad, is hij zo enorm succesvol geworden, door gewoon te doen wat
hij het liefste deed.
Hij heeft zich nooit aangepast voor
iemand en heeft nooit geprobeerd
op “hip” te zijn. Hij was volledig
zichzelf. Dat bewonder ik enorm.
Wat ik leer uit het leven van Kurt
Cobain is wel dat je zo ontzettend
succesvol kan zijn, maar zolang
je je mentale gezondheid niet op
orde hebt, je nooit gelukkig kan
worden.

Wat ik zo fascinerend vind aan deze
documentaire is dat het net is of ik
regelrecht in het brein van
Cobain terecht kom.
Alle aantekeningen en teksten die
Cobain heeft geschreven krijg je te
zien en veel van zijn gedachten
krijg je te horen.
40

41

Cultuurbeleving

geschiedenis: mary stuart
(queen of scots)
Mary Stuart was de koningin van Schotland van 1542 tot 1567. Ze is een van de meest gekende monarchen van Schotland. Toen zij zes dagen oud was, was
ze al koningin, als gevolg van het overlijden van haar vader.
Ze heeft een leven vol tegenslagen gehad. Ze heeft veel moeten vluchten, kon moeilijk zwanger worden (wat in die tijd veel argwaan en vragen opwekte) en
daarbij werd ze op haar achttiende al weduwe.
Ik heb een grote bewondering voor onafhankelijke en sterke vrouwen en zij was daar zeker eentje van. Het is niet niets om op zo’n jonge leeftijd een land te
vertegenwoordigen en ook nog oorlogen moet voeren. Het lijkt mij geen makkelijk leven.
Ze is een voorbeeld van niet opgeven maar steeds weer manieren bedenken om verder te kunnen.
Ik heb de gewoonte om op te geven wanneer iets niet gaat zoals ik wil dat het gaat. Sterke vrouwen als Mary Stuart geven mij meer motivatie en moed om
verder te gaan en mijn dromen waar te maken.

bron:
42 https://www.dolasun.com/Women-s-lives-behind-the-data
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fotografie: dressed for space
[Olya Oleinic]

Olya Oleinic is een Moldavische fotografe die
op dit moment in Nederland woont. Ze beschrijft zichzelf als een product van het oosten
en het westen.
Haar werk is moeilijk in een hokje te
plaatsen. Het varieert van fashionfotografie tot kunstfotografie. Haar stijl is wat experimenteel en gedurfd,
zo gebruikt ze ook renders in sommige van haar werken.

Olya Oleinic inspireert mij in het durven en experimenteren. Het feit dat ze van alle markten
thuis is spreekt mij aan. Maar vooral de werkelijkheid met fantasie combineren vind ik
een heel mooi idee en beeld. Het geeft voor
mijn gevoel een soort van cross over van
twee werelden die compleet het tegenovergestelde zijn van elkaar.

In haar fotografie speelt ze graag
met de definitie van waarheid en
werkelijkheid. Veel van haar werken zijn dan ook zo vervormd dat
de oorspronkelijke context vervalt.

Wat ik zeker meeneem uit deze ervaring is
om niet bang te zijn om te durven, te experimenteren en totaal verschillende werelden
of objecten te combineren.

Het project Dressed For Space
spreekt mij aan omdat het een
duidelijke mengeling is tussen werkelijkheid en fantasie. Er wordt gespeeld
met “ruimtelijke” vormen in aardse materialen. Door een renderbeeld van een
karakter toe te voegen creëert Oleinic een
mooi werkelijk maar toch onwerkelijk beeld.
bron: https://www.olya-o.com/Glamcult-1
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RELIGIE: de hoop, liefde en
troost
Ik heb vanaf dat ik een klein meisje was al een gekke verhouding met religie.
Mijn moeder was voor mijn vader bekeerd tot de Islam. Dat zorgde ervoor dat
mijn broertjes en ik werden opgevoed volgens de Islam. Maar niet zo streng, de
rest van mijn moeder haar familie was namelijk Katholiek of Christelijk.
We gingen vaak logeren bij onze opa die op zondag altijd naar de kerk ging met
het hele gezin. Dat betekende dat wij, als moslimkindjes, ook mee moesten.
We konden natuurlijk niet alleen thuisblijven.
Ik kwam als kind dus geregeld in de moskee maar ook in de kerk. Ik kwam in beide heel graag. Er waren natuurlijk een paar grote verschillen maar wat ik altijd
voelde en ervaarde terwijl ik in de moskee of kerk was, was hoop en liefde.
De hoeveelheid hoop, liefde en troost het geloof brengt vind ik prachtig. Hoe
mooi is het dat een gemeenschap dat allemaal kan bieden?
Nu ben ik 21 en ben ik niet
gebonden aan een geloof. Maar ik geloof wel dat er iets is, ik weet gewoon niet
precies wat en hoe. Het feit dat het hoop geeft aan mensen die dat nodig hebben vind ik
ontroerend, mooi en inspirerend.
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bron: http://www.ourglobetrotters.com/travel-diary/discover-the-uae/

bron: https://owlcation.com/humanities/Church-Architecture-Terminologies
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dans: de notenkraker
[Tchaikovsky]

Ballet is iets wat ik altijd al heb bewonderd maar mij nog nooit echt in had verdiept. Het meeste wat ik wist waren de dingen die ik had geleerd van de Barbie films
die ik als klein meisje zo graag keek.
De Notenkraker is een klassieker die ik nog nooit in de klassieke context had gezien. Het stuk speelt zich af rond kerstmis. Clara, de hoofdrolspeelster, krijgt een pop
van haar peetvader. Ze droomt over een magische wereld vol feeën en een rattenkoning. In haar droom zijn zij en haat notenkraker een prinses en prins.
Het is magische beleving. Ik voelde mij weer een klein meisje die droomt over de meest magische plekken en om een prinses te zijn.
Het decor, de make-up en kostuums waren heel veel en heel druk. In dit geval was het niet less is more maar more is more. Toch stoorde de hoeveelheid van “drama”
mij niet. Ik vond het mooi en het paste perfect. Dat leert mij om soms ook een beetje “drama” te durven te gebruiken. Uiteraard alleen als het bij het concept past.
Dit stuk inspireerde mij om weer meer te genieten van mijn fantasie en dat ook durven te gebruiken in mijn ontwerpproces.

48

49

Cultuurbeleving

Cultuurbeleving

architectuur oud: Al Khazneh,
Petra jordaniË

architectuur nieuw: havenhuis,
antwerpen

Het feit dat we niet naar buiten
konden gaan tijdens de coronacrisis was een behoorlijke klap. De leuke plannen voor cultuurbelevingen
konden niet meer doorgaan.
Toch een beetje een geluk bij een
ongeluk. Ik kon door de stad Petra
in Jordanie wandelen vanuit mijn
zetel.
In Petra staat het gebouw Al
Khazneh (De Schatkamer) dat is
gekerfd uit zandsteen in 85 en 84
voor Christus.Het gebouw zou als
graftempel hebben
gediend en was
waarschijnlijk in opdracht
van koning Aretas de derde
gebouwd.

Ik zal het altijd bijzonder blijven
vinden hoe vindingrijk de
mensheid is. Om een gebouw uit
steen te kerven lijkt mij een enorm
moeilijke taak om uit te voeren. Het
doet mij nadenken over hoe oud en
belangrijk ons “vak” eigenlijk is.
Het inspireert mij om niet altijd te
makkelijk en inside the box te blijven denken. De moeilijkste dingen
kunnen de mooiste dingen worden.

De omgeving is ongelofelijk
mooi. De warm gekleurde
hoge rotsen geven het iets
magisch. Ik ben nu wel heel
nieuwsgieri geworden over
hoe het zou zijn om daar in
het echt eens rond te wandelen.

Ik ben twee jaar geleden van
Utrecht naar Antwerpen verhuisd.
Het Havenhuis was het allereerste
wat ik tegen kwam op het internet
toen ik op zoek was naar sfeerfilmpjes van Antwerpen. Het is een van
de pronkstukken van deze mooie
havenstad.
Het havenhuis is ontworpen door
de architecte Zaha Hadid en werd
gebouwd in 2007 tot 2016. Het is
het thuisbasis van het Havenbedrijf
van Antwerpen maar was oorspronkelijk een brandweerkazerne.

Wat ik erg zie terugkomen in de
vorm van het gebouw is de hoeken van een geslepen diamant. Heel
toepasselijk aangezien Antwerpen
de diamantstad wordt genoemd.
Het gebouw doet mij heel erg denken aan mijn verhuizing en hoe eng
ik het vond om in mijn eentje naar
een onbekende stad in een ander
land te verhuizen. Omdat ik het
havenhuis zo vaak voorbij heb zien
komen in filmpjes over Antwerpen
werd het een soort van veilige herkenningspunt.
Het moment dat ik het gebouw voor het eerst in het
echt zag was wonderbaarlijk. Het gaf mij een soort van
rust.
Nu ik daar goed over aan
het nadenken ben besef ik
mij hoe belangrijk architectuur kan zijn voor mensen.
Het wekt gevoelens en gedachten op. In mijn geval
gaf het mij troost en rust.
Dat inspireert mij om ontwerpen te maken die je
niet makkelijk kan vergeten en heel herkenbaar zijn.
Om andere mensen in de
toekomst een gevoel van
rust of troost te bieden.

Het gebouw heeft duidelijke invloeden van de
Griekse architectuur. Dat is
te zien aan de vormgeving
en de zuilen.
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[zaha hadid]

bron: onbekend - gevonden op Pinterest zonder een bijgevoegde link -> https://www.pinterest.de/pin/610589661960076242/
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bron: https://www.archdaily.com/795890/gallery-zaha-hadid-architects-antwerp-port-house-photographed-by-laurian-ghinitoiu/57e522f0e58ece6623000122-gallery-zaha-hadid-architects-antwerp-port-house-photographed-by-laurian-ghinitoiu-photo
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kunst oud: claude monet

kunst nieuw: salman khoshroo

[1840-1926]

Ik vond het moeilijk om oude kunst
en nieuwe kunst te onderscheiden.
Onder nieuwe kunst versta ik kunst
dat nu wordt gemaakt. Onder oude
kunst versta ik kunst dat al wat
langer op deze wereld is.
Claude Monet is een van de kunstenaars van wie zijn werk al eventjes op onze wereld rond dwarrelt.
Monet was een Franse Impressionistische schilder geboren in 1840
te Parijs , Frankrijk en gestorven in
1926 te Giverny, Frankrijk . Monet
heeft veel natuur geschilderd en
haalde daar ook veel inspiratie uit.
Zijn werk wekt een gevoel van rust
en romantiek in mij op. Bij het zien
van de landschappen die hij geschilderd heeft, krijg ik spontaan zin om
een lange wandeling te maken in
de natuur.

Irissen in de tuin van Monet, 1900
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Ik bewonder zijn manier van werken. Zo deed hij soms alsof hij geboren was als blinde die van het ene
moment op het andere ineens kon
zien. Zo kon hij, zonder te weten
wat de context van het object echt
was, beginnen met schilderen. Hij
zag de eerste heldere blik altijd als
de eerlijkste. Dat zou namelijk het
minste beïnvloed zijn door vooroordelen of voorstellingen die je al
hebt waargenomen.
Hoe hij mij inspireert: het kan geen
kwaad om een ander perspectief
te bekijken. Je wildste fantasieën
mogen uitkomen in het creatieve
proces. Ik ga het trucje van de
eerste blik is het eerlijkste zeker
onthouden en meenemen.

Salman Khoshroo is een Iraanse
kunstenaar die vandaag de dag
actief is. Hij heeft een diploma in
digitale kunst maar leerde zichzelf
schilderen. Zijn creatieve reis begon
met het fotograferen van zijn
thuisstad Tehran. In 2009
bleef hij gedwongen thuis
wegens gevaarlijke rellen. In die tijd begon hij
met portretten maken
van de mensen die hij
kende.
Hij denkt na over onze
identiteit en zelfpresentatie in de tijden van
sociale media.
Waarom hij mij precies opviel is omdat zijn kunstwerken om mensen
en persoonlijkheden gaan. Hij
maakt portretten die niet per se gezichten hebben maar toch een persoonlijkheid hebben.

Verf is niet het enige waar hij mee
kan werken. Recent heeft hij portretten gemaakt van wol op foamboard.
Ik vind het inspirerend hoe hij
de abstracte vormen persoonlijkheid kan geven
door middel van zijn
gekozen kleuren, texturen en materiaal.
Het doet mij meer nadenken over de betekenis van de materialen
die ik tot nu tu nogal
eens “snel” koos omdat
het simpelweg mooi is.
In dit geval is “less is more”
weer een hele mooie toepassing. Er is geen gezicht nodig om
te zien dat het om een mens gaat.
Dat hou ik zeker goed in mijn achterhoofd

Pad in de tuin van Monet, 1901/1902
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www: design-milk.com

wildcard: het hortahuis

heeft veel verschillende Instagram accounts. Een van die
accounts is @designmilkeveryday. Elke dag kijk ik uit
naar het moment dat zij
een nieuwe designer uitlichten. Het zijn vaak producten die je elke dag
kan gebruiken. Maar dan
natuurlijk wel met een
twist.

design-milk.com is een website waar
ik veel te vinden ben. Design-milk is
een soort van online magazine die je
de dagelijkse vitamine D(esign) geeft.
Ze schrijven artikelen over verschillende designers. Dat kan variëren
van architectuur tot textieldesign.
Ze geven tips over hoe je goed om kan
gaan met bepaalde situaties die je
tegenkomt als designer.Design-milk
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Het is een platvorm die mij
veel motivatie geeft om het
niet zomaar op te geven. Ze
geven mij inzicht op dat het
creatieve proces voor iedereen
altijd een beetje lastig is maar
dat er uiteindelijk prachtige dingen uit bestaan. En door middel van
goed outside of the box te denken
kom je met de simpelste oplossingen. Het zijn dan ook de simpelste
designs waar ik van denk dat, als ik
nog een beetje verder had durven
denken, ik het ook zou kunnen.

Victor Horta is een van de meest
gekende en belangrijkste architecten van de Art Nouveau. Hij werd
geboren op 6 januari 1861 in Gent.
Nadat hij werd weg gestuurd van
het muziekconservatoriom is hij
begonnen aan de Academie voor
Schone Kunsten.
In 1898 kocht hij twee percelen
grond om er zijn huis en atelier op te
bouwen. Hij koos voor een duidelijke scheiding tussen atelier en zijn
woonhuis om zijn privacy een beetje te bewaren. Later verkocht hij het
atelier en het huis aan twee verschillende eigenaren. Het huis heeft veel
te verduren gekregen voordat het
uiteindelijk een museum werd.
Terwijl ik rondliep kon ik niet beslissen waar ik precies naar wilde kijken.

Op het eerste gezicht lijkt het
namelijk op een normaal huis.
Maar wanneer je op de details
gaat letten zie je hoeveel aandacht
eraan is besteed.
Wat heel typisch was, was het gebruik van warme kleuren en groen.
Er is veel inspiratie gehaald uit de
natuur. Zo zag ik veel schelpachtige vormen in de details.
De mooie sierlijke krullen spraken mij heel erg aan. Het heeft iets
zachts vind ik.
Nadat ik het Horta museum
heb bezocht had ik meer gevoel
voor warme kleurencombinaties.
Zonder dat ik het volledig door had
begon ik dezelfde kleurencombinaties te gebruiken als ik had gezien in het huis.

Ik krijg heel veel zin in mijn toekomst als designer wanneer ik de
artikelen in de online magazine
lees.
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bewijsjes

bronnen
<- We waren
met vier personen gegaan.
Sophie van Lier
heeft de kaartjes
gekocht.
Eline Timmerman he

Dressed for space:
https://www.arcticpaper.com/en/Home/Arctic/Surface/2018/Olya-Oleinic/
https://halal.amsterdam/people/olya-oleinic/
De Notenkraker:
https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU
Architectuur oud:
https://www.airpano.com/360photo/Petra-Best-Jordan/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Al_Khazneh
Architectuur nieuw:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Havenhuis_(Antwerpen)
Kunst oud:
Boek: Monet - Christoph Heinrich - Taschen
Kunst nieuw:
https://www.yatzer.com/salman-khoshroo
http://salmankhoshroo.com/
Wildcard:
Boek: Het Hortamuseum, Sint Gillis, Ludion
WWW:
https://design-milk.com/about/
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