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Bekijk de webversie

UNIEKE NIEUWE TASSEN EN KUNST
SACHA WENDT
speelde toen ze acht jaar oud was al
graag met een oude
handnaaimachine.
Inmiddels heeft zij al jarenlang haar
eigen tassenlabel dat ze onder haar
eigen naam "Sacha Wendt" op de
markt brengt.
Zij maakt unieke en kunstzinnige
tassen, soms in kleine series en
meestal met een vleugje humor of
grap.
‘2D-Bags’ is de tassenlijn die haar
grote naamsbekendheid heeft
gegeven. Deze cartooneske tassen
lijken zo uit een stripboek te komen.

EDITH VAN EIJDEN
is autodidact en ontdekte dat klei het
favoriete materiaal is om zich creatief
te uiten.
Ze werkt voornamelijk met de raku- en
naked raku techniek.
Vaak in thema’s en ook wel in
combinatie met andere materialen,
zoals glas, metaal, rubber en zilver!

OLIVIA BERTUS
is ontwerper en maker van o.a. tassen
en accessoires.
Haar liefde voor dessins zie je terug in
haar werk. Ze laat zich inspireren door
kleuren, materialen en structuren.
Olivia werkt al sinds 2001 als textiel
ontwerper aan eigen collecties.
De zelf ontworpen stoffen worden
allemaal bedrukt met handgetekende
patronen.

MARISKA EYCK
tekent al vanaf het moment dat ze een
potlood kon vast houden.
Ze kleurde op alles wat ze
tegenkwam, en dat doet ze nog
steeds.
Mariska maakt schilderijen,
tekeningen en collages.
En sinds kort richt ze zich ook op
dessins voor textiel.
Onder andere voor kleding, tassen,
etuis en interieurzaken (kussens,
gordijnen).

ILSE EVERS
(EVERSOM)
tovert afgedankte Rotterdamse
brandweerslangen om tot stoere
stijlvolle tassen en accessoires.
Het materiaal lijkt na bewerking op
oersterk tuigleer met een totaal eigen
uitstraling. Robuust en chic
tegelijkertijd.

KONINGSDAG !!
De koning komt naar Amersfoort, dus
ook bij Stark in Kunst kleurt de etalage
oranje!
Maar wel op onze eigen wijze!
Met deze super coole oranje design
tasjes van Bal Designs.
Ontwerpster Rita Balta uit Keulen
maakt unieke wallets gemaakt van
gebruikte rugby en bastketballen.
De tasjes waren eerder te zien op de
Tokio Design Beurs en de New York
Design week en nu dus bij Stark in
Kunst.

STARK IN KUNST
is een winkelgalerie in het historische en
culturele hart van
Amersfoort. STARK staat voor een
gevarieerde collectie van exclusieve
tassen, sjaals en keramiek van
gerenommeerde ontwerpers.
Tijdens driemaandelijks wisselende
exposities delen kunstenaars en
ontwerpers hun inspiratie en werk in de
winkel.

STARK IN KUNST
openingstijden:
woensdag t/m zaterdag 12.00 - 17.00 uur
zondag 13.00 - 17.00 uur
Stark in kunst • Bloemendalse Binnenpoort 12 • 3811 GD Amersfoort
Telefoon: 033-4613230 • e-mail: info@starkinkunst.nl • www.starkinkunst.nl

Facebook

Instagram

YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@starkinkunst.nl toe aan uw adresboek.

