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Nieuwste, beste en meest bijzondere van Nederlandse fietsontwerpers

Succesvolle expositie Dutch Bike te zien tijdens Dutch Design Week
De expositie Dutch Bike, afgelopen juni in Arnhem en onderdeel van het wereldcongres
Velo-City, trok daar in korte tijd ruim vijfendertighonderd bezoekers. De succesvolle
tentoonstelling zal te zien zijn tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, van 21 t/m 29
oktober. Inmiddels is er ook belangstelling vanuit het buitenland, onder andere China,
Brazilië en Litouwen. ‘De kans is aanwezig dat Dutch Bike volgend jaar gaat reizen, net als
de eerdere versie over dit onderwerp bijna tien jaar geleden,’ zegt Leonne Cuppen van Yksi
Connect, curator en organisator van Dutch Bike.
Concept-bikes, futuristische topmodellen en prototypes
Van een fiets met een 3D-geprint stalen frame tot een complete fiets van volledig recyclebare
kunststof, en van een ‘slimme’ fiets tot een geavanceerde ligfiets. Met futuristische concept-bikes,
topmodellen van bekende merken, prototypes van designers en speciale ontwerpen van kleine
bedrijven en producenten in nichemarkten. Onder de naam Dutch Bike was het nieuwste, beste en
meest bijzondere op het gebied van het Nederlands fietsontwerp te zien in Arnhem tijdens het
jaarlijkse grote wereldcongres Velo-city half juni. De tentoonstelling trok daar in korte tijd ruim
vijfendertighonderd bezoekers.
De succesvolle expositie zal in oktober te zien zijn in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week (21
t/m 29 oktober, in de evenementenlocatie The Fifth|NRE op het voormalige NRE-terrein in de
binnenstad. Als vervolg van de expositie in Arnhem reist Leonne Cuppen in september naar
Hongkong en Guangzhou, op uitnodiging van de Nederlandse consulaten daar, om lezingen te geven
over het Nederlandse fietsontwerp. Tevens zal er overleg zijn om Dutch Bike in 2018 in China te laten
zien. Ook de organisatie van Velo-City 2018 in Rio de Janeiro heeft belangstelling getoond voor de
expositie, net als de Nederlandse ambassade in Vilnius, Litouwen.
Leonne Cuppen acht de kans zeer groot dat Dutch Bike volgend jaar gaat reizen. Onder de naam Fiets
stelde Yksi Connect in 2008 een expositie samen in het Designhuis in Eindhoven, die vervolgens
onder de naam Dutch Design Bike in aangepaste versie ging reizen en onder meer te zien was in
Bratislava, Budapest, Kiev, Moskou, Tallinn, Brussel, Barcelona en Tunis.
__________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie over de expositie en/of voor
beeldmateriaal kunt u terecht bij: Yksi Connect / ++31-(0)40-7805034 / ++31-(0)6-10573108- connect@yksi.nl
- www.yksiexpo.nl www.dutch-bike.nl
Yksi Expo organiseert tentoonstellingen waarbij het werk van Nederlandse ontwerpers centraal staat.
Yksi Connect verbindt ontwerpers met de industrie, biedt inspiratie, geeft richtingen aan en legt vraagstukken bloot.
Zij haalt haar kracht uit samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen. Daarnaast cureert, ontwerpt en realiseert Leonne
Cuppen tentoonstellingen die te zien zijn op andere plekken in de wereld, van Beijing tot Barcelona en van Moskou tot
Madrid.

