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N.a.v. de expositie G/OUD 
organiseert Zilver-Werk en Vitalis 
WoonZorg Groep een thema -
middag waarvoor we je van harte 
willen uitnodigen:

Kunst en social 
design in de
ouderenzorg
7 september 2018
16.00 - 19.00 uur
Yksi Expo, Strijp-S 
Eindhoven

Social design projecten over dementie, 
alzheimer en de ouder wordende mens.
Ontroerend, ontluisterend, hoopvol.
Te zien t/m 6 oktober 2018 | Yksi Expo
Strijp-S, Eindhoven | www.zilver-werk.nl

G/OUD

Zilver-Werk heeft een aantal bij zondere social design -
projecten rondom het ouder worden bij elkaar ge -
bracht in de expositie G/OUD. De expositie bestaat
uit het artist in residence project Kunstblok waarin
de ontmoetingen tussen kunstenaars, designers en
ouderen centraal hebben gestaan. 
Daarnaast zijn spraakmakende projecten te zien
waarin ontwerpers de con fron tatie aangaan met
dementie, alzheimer en de ouder wordende mens. 
Ontroerend, soms ontluisterend maar zeker 
ook hoopvol. G/OUD is een expositie die aanzet tot
reflectie en nadenken.

Zilver-Werk 
presenteert 
G/OUD:

Kunstblok
Tsjalke Bouma
Mooniq Priem
Studio Toer
Desiree Hammen
Gam Bodenhausen
Monique Rutten
Toos Nijssen
Rob Schoonen
Bob Graat
Sandra Schouten
— — —
Alzheimer 
Empathy Product
Gerjanne van Gink
Keep it in Mind 
Anne Stroom
Woning 8 
Neel van Eupen
Hou vast /
Vergeten vragen?
Evie Sparidaens
Interlude 
Tess Janse
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PROGRAMMA

16.00 uur - Inloop

16.30 uur - Start programma
m.m.v. Marleen Hartjes (Special Guests

programme Van Abbemuseum) en Rob
Schoonen (Art Editor Eindhovens Dagblad)

18.00 - 19.00 uur 
Firsty Friday Meet-up Borrel

In een open gesprek met de
designers en kunstenaars
van het artist in residence
project KUNSTBLOK willen
we samen met  profes -
sionals uit de zorg en het
publiek tot een dialoog
komen. Wat gaat er goed,
wat kan er beter, waar
liggen kansen en hoe zou
je later zelf oud willen
worden?

Na het programma is er tijd 
genoeg om de expositie 
G/OUD bekijken en gezellig 
na te borrelen. Een aantal 
deelnemende designers 
en kustenaars vertellen 
informeel over hun werk.

Meer informatie: 
www.zilver-werk.nl 
www.kunstblok.info

Firsty Friday Meetup-Borrel bijYksi Expo

Stichting Zilver-Werk:

- initieert kunst- en cultuurprojecten voor ouderen
- onderzoekt de toekomst van het ouder worden
- biedt podium en expositieruimte voor talenten


