Dutch Design Week
19 - 27 October 2019
Lunch: 13:00 - 14:30
Dinner: 19:00 - 21:00
Sectie-C
Daalakkersweg 2
5641 JA Eindhoven
1 - 24
www.sectie-c.com
Eylien Lommen
LEF, Let’s Explore Food
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Tijdens Dutch Design Week
kunnen bezoekers afdalen op
de plek waar creatieven hun
ateliers en studio’s openen voor
een zintuiglijke ervaring. In een
intieme sfeer maak je kennis met
de ontwerpers en hun werkwijze
terwijl je geniet van een speciale
lunch of diner te midden van
zaagtafels, lasapparaten en
boren.

During Dutch Design Week,
visitors can descend upon this
spot where creatives open
their workshops and studios
for a sensory experience. In an
intimate atmosphere, you will get
acquainted with the designers
and their working methods while
enjoying a special lunch or dinner
amid sawing tables, welding
machines and drills.

Food Designer en Innovator
Eylien Lommen zorgt voor een
onvergetelijke eetervaring met
speciale smaken en verhalen
waarin alle zintuigen worden
gestimuleerd. Daarnaast zullen
de ontwerpers van Sectie-C
aansluiten en het diner verrijken
met hun verhalen, tests en
voorbeelden.

Food Designer and Innovator
Eylien Lommen will provide an
unforgettable food experience
with special flavours and
stories where all the senses
will be stimulated. In addition
the Designers of Sectie-C will
enhance the dinner experience
with their stories, tests and
samples.

LUNCH: €50,- (13:00-14:30)
DINNER: €75,- (19:00-21:00)
prijzen zijn inclusief bijpassend
drankarrangement, excl servicekosten

prices include matching drinks arrangement,
excl service costs

Tickets: www.sectie-c.com
N.B.: Het is belangrijk dat je ook in het bezit
bent van een Dutch Design Week ticket! Zonder
DDW-ticket heb je geen toegang tot Sectie-C.
Met het ticket kun je ook negen dagen lang naar
andere betaalde DDW locaties in heel Eindhoven.
Heb je deze nog niet, koop deze op www.ddw.nl.
Note: It is important that you also have a Dutch
Design Week ticket! You will not have access to
Sectie-C without a DDW-ticket. With the ticket you
can go for nine days to other paid DDW locations
throughout Eindhoven. If you do not have this yet,
buy it online at www.ddw.nl.

