
 
 
Met behulp van de gunning van Brabant C wil New Dutch Wave gaarne de onderstaande culturele projecten mee 
nemen naar SXSW. Met alle partijen is ondertussen contact en worden de mogelijkheden onderzocht. New 
Dutch Wave acht de deelname van deze 6 partijen reëel. De selectie is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met de Dutch Design Foundation.  
 
Bas Timmer* 

- Presentatie van het Shelter Suit op de SXSW trade fair op de NDW booth en in het NDW huis. 
- Talk van Bas Timmer tijdens de Dutch Design Dag. 
- Nog nader te ontwikkelen activatie van het Shelter Suit. 

 
Chagall 

- Optreden van Chagall in het officiële SXSW muziek programma in het NDW huis. 
- Talk van Chagall over haar creatieve praktijk en het snijvlak met technologische innovatie. 

 
Dave Hakkens  

- Precious Plastic Workspace gedurende de dagen bij het NDW. Ism afgezant van Dave Hakkens, 
Precious Plastic Texas en Andre Amaro. De Waller Creek wordt schoongemaakt van plastic wat in de 
workspace wordt omgezet naar nieuwe bruikbare producten. 

- Talk van de afgezant van Dave Hakkens & Precious Plastcic Texas over Precious Plastic. 
- Indien productioneel haalbaar, Precious Plastic op de SXSW trade fair op de NDW booth. 

 
Precious Plastic Texas heeft een community van 25 studenten aan The University of Texas at Austin 

 
Growing Pavillion 

- Re-presentatie van het Growing Pavilion op de SXSW Trade Fair op de NDW booth 
- Talk van Lucas de Man over het Growing Pavilion in het NDW huis. 
- Nog nader te ontwikkelen activatie van het Growing Pavillion. 

 
Roos Meerman* 

- Presentatie van het Tactile Orchestra op de SXSW Trade Fair op de NDW booth en in het NDW huis. 
- Talk van Roos Meerman tijdens de Dutch Design Dag. 

 
Symphonic Cinema 

- Voorstelling van 45 a 60 minuten met een klein klassiek gezelschap in het officiele SXSW muziek 
programma in het NDW huis. 

- Talk van producer Wim Lehnhausen/Dik van der Stroom en regiseur Lucas van Woerkum over 
Symphonic Cinema in het NDW huis op de muziek dag. 

 
New Dutch Wave staat in voor het zo breed mogelijk representeren van de geselecteerde partijen tijdens SXSW 
door verbanden te zoeken met andere programmaonderdelen en aanwezig netwerk.  
 
Doelstelling worden per project nog nader geformuleerd met inachtneming van de fact finding criteria.  
 
New Dutch Wave licht de selectie gaarne mondeling verder toe daar waar dit nodig wordt geacht.  
 
 
 
 
* Bas Timmer en Roos Meerman zijn vormgevers die zijn voorgezet door de Dutch Design Foundation doch niet 
direcht Brabants zijn. De gedachte van DDF is dat het gaat om leden van de Community van het lokaal Brabants 
gewortelde DDF. Een link met de Eindhovense Design Academy. Getoond tijdens DDW.  
 
 
 


