Ruimtelijk, grafisch, landschappelijk, illustratief,
interactief of vanuit vogelvluchtperspectief.
Vandatsoortdingen werkt in 5D, divers en
kleurrijk, naar een sterk totaalconcept.
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www.marcleeflang.nl + www.schokker.nl = www.vandatsoortdingen.nl

Ondanks de weinige nieuwsbrieven afgelopen 2017, hebben we niet stil gezeten.
Hoogste tijd voor een beknopt ‘jaaroverzicht’!
2017... Een jaar waarin we fijn hebben gewerkt vanuit ons nieuwe kantoor met
werkplaats. Er hangt zelfs een bord, dus niet meer te missen.
Ook zijn we een officiële VOF geworden, Vandatsoortdingen | 5D ontwerpers.
Dit jaar begonnen we met ontwerpen voor de Oosterpoorten, de doorgangen
onder de A50 aan de oostzijde van Heteren. Naar aanleiding van ontwerpateliers
met omwonenden maakten we hiervoor ontwerpschetsen. De eerste ontwerpen
hebben we bij Rijkswaterstaat gepresenteerd en dezen zijn positief ontvangen,
wordt vervolgd...

Daarnaast hebben we dit jaar een ontwerp gemaakt voor twee vergaderzalen
van Landgoed Hotel Groot Warnsborn met als uitgangspunt ‘buiten naar binnen’.
Dit is onder andere terug te zien in de kleurstellingen en gebruikte patronen in
de vloer, de verlaagde plafonddelen, de verticale wandpanelen in verschillende
houtstructuren en de verlichting. De twee zalen kregen een koperen en suite,
waardoor ze nu ook gezamenlijk gebruikt kunnen worden. De verlichting is op
vele manieren aan te passen, zowel in kleur als in sterkte. Ook het audiovisuele
systeem is vernieuwd en biedt meer mogelijkheden. De ruimtes zijn multifunctioneel en geschikt voor zowel vergaderingen, intieme diners of bedrijfsborrels.
Het was een grote intensieve metamorfose die afgelopen zomervakantie plaats
vond en we zijn trots op het resultaat!

Tegelijkertijd en aansluitend ontwierpen we in opdracht van het Oogfonds een
reizende tentoonstelling met bijhorend boek. Fotograaf Murk Schaafsma heeft 20
mensen met een oogaandoening geportretteerd. Deze portretten heeft hij bewerkt,
waarbij hij het zicht van de personen verbeeldde. Dat levert per persoon twee
beelden op. Helder, integer en aangrijpend.
In de beelddragers hebben we ook audio verwerkt, zodat het verhaal van de
geportretteerden te beluisteren is. In het boek staan de foto’s met de verhalen
en korte informatie over de verschillende aandoeningen. Fijn om weer eens een
mooi boek te kunnen maken!
De tentoonstelling ‘MIJN geZICHT’ werd op 11 september gepresenteerd in
museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Nu is de tentoonstelling te zien in
ziekenhuizen, beurzen en instellingen in de rest van het land.

Komend jaar gaan wij verder met het ontwerpen en inrichten van zes hotelkamers
in het Koetshuis van Groot Warnsborn. Ook zijn we samen met Groot Warnsborn
een ronde verder met een mooi plan voor de Korenbeurs in Arnhem...
Daarnaast ontwerpen we een beursstand voor Omnios (mondzorg voor ouderen)
en maken voor hen een inrichtingsontwerp voor het nieuwe kantoorpand. Voor
particulieren in Wolfheze ontwerpen we een grote wandkast.
Als goed voornemen hopen we begin 2018 onze nieuwe website online te zetten.
We hebben zin in een nieuw jaar met nieuwe grafische en ruimtelijke opdrachten!

Wij wensen iedereen een kleurrijk, mooi, bijzonder en licht
nieuwjaar toe en meer Vandatsoortdingen...!
Janny en Marc

