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The Solar Pavilion plaatst mensen in het hart van de 
zonnerevolu�e en is een energieke ontmoe�ngsplaats
om de poë�sche, zintuiglijke aard van zonne-energie te 
ervaren. Gebouwd als het centrale paviljoen voor Dutch 
Design Week 2022, verandert het het oogsten van de zon in 
een nieuw type ruimte en oppervlak. 

THE SOLAR PAVILION
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De Green Future Club presenteert een samengestelde 
tentoonstelling van duurzame innova�es binnen de mode-, 
interieur- & materialensector. Het is een line-up van 
prototypes, materiaal(-experimenten) & innova�eve 
oplossingen van veelbelovende ontwerpers, die de markt 
willen betreden en veranderen met duurzame alterna�even.

GREEN FUTURE LAB
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  SOCIAL DESIGN CALENDER
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De futuris�sche, bijna dromerige beelden, geven inzicht in de 
enorme impact van technische innova�e in de Nederlandse 
agrarische sector. In haar cinematogra�sche voorstellingen 
brengt Mirte van Duppen verschillende produc�elandschappen 
samen tot een sociaal construct, waarbij uiterlijk uiteindelijk 
wordt bepaald door gebruik. Hier leven en werken mens en 
machine zij aan zij. 

AGRI VALLEY
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De Embassy of Inclusive Society biedt dit jaar een inclusieve 
ruimte voor uitwisseling. Verschillende ontwerpvoorstellen 
helpen ons ons voor te stellen hoe veelheid en pluraliteit 
representa�e en andere kunnen tegengaan. Workshops en 
dialogen bieden prak�sche handva�en voor collec�ef leren. 
27 oktober gaat onze collega Marieke ook presenteren over 
eigen project Ac�z. Andere sprekers zijn Derk Loorbach en 
Marije van den Berg. 

EMBASSY OF INLCUSIVE SOCIETY
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 BREAKING PATTERNS
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DIG richt een afkickkliniek voor lineaire lusten op. De kliniek is een 
specula�ef ontwerp. Het geeft de vorm en het metaforisch kader 
waarbinnen we de inhoud – de circulaire sociale normen - ontwikkelen; 
Hiermee hopen we de transi�e van lineair naar circulair gedrag mede te 
bewerkstelligen. Wij geloven dat zodra onze manier van denken in transi�e 
is (van korte termijn af naar lange termijn), er daadwerkelijk een cultuurshift 
plaats kan vinden naar een circulaire toekomst. Op dit moment ligt de 
nadruk binnen de circulaire transi�e vaak nog op technologie, processen en 
systemen maar in de kern zijn transi�es mensenwerk. 

EMBASSY OF HEALTH

Een realiteit die al zou kunnen bestaan, zo laat Waag zien. Open 
hardware in plaats van patenten. Open source handleidingen en 
blauwdrukken die laten zien hoe technologie werkt, in plaats van 
onnodig lange privacyovereenkomsten. Ci�zen science in plaats 
van exclusieve, dure wetenschappelijke ar�kelen.

EXPEDITION TO PLANET B
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1. STRIJP-S 
YSKI EXPO, TORENALLEE 

2. STRIJP-S
 KETELHUISPLEIN

3. STRIJP-S 
KETELHUISPLEIN

4. STRIJP-S 
KLOKGEBOUW 50, HAL 1

5. STRIJP-S
 KLOKGEBOUW 50, HAL 1

6. WEST
PLAN B
HURKSESTRAAT 19

7. CENTRUM 
VAN ABBEMUSEUM, 
STRATUMSEDIJK 2

8. KANAAL OOST
PENNINGS FOUNDATION, 
GELDROPSEWEG 63

9. KANAAL OOST
KADE CLUBHUIS, 
KANAALDIJKNOORD 57 C 
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De SHIT SHOW neemt de bezoekers mee op een reis van 
stront naar broodje. Van het achterlaten van je dona�e op 
de ronde toile�en, het compostsysteem Symbiopunk en de 
ver�cale tuinen van Urban Ponics tot de Shit Shop en de 
Broodje Poep truck waar je je eerste echte circulaire 
sandwich kunt proeven.

De Social Design Scheurkalender brengt 365 dagen social 
design kennis, inspirerende projecten, verrassende ontwerp-
methoden en verschillende perspec�even op maatschappelij-
ke vraagstukken. DIG heeft meegewerkt aan de ontwikkeling 
van Social Design Scheurkalender. 

Bij PLAN-B willen we deze edi�e van de DDW le�erlijk 'het 
patroon doorbreken' in lijn met het concept 'Get set'. Met een 
verscheidenheid aan ervaringen rond dit thema bieden we 
bezoekers evenementen of een programma waarmee ze hun 
eigen patronen kunnen heroverwegen. 
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Design Innova�on Group 
Dutch Design Week 

22 oktober - 30 oktober

Design Innova�on Group heeft zijn eigen inspira�eguide gemaakt speciaal voor de 
Dutch Design Week! Vanuit duurzame, innova�eve en sociale invalshoeken is dit 
een selec�e die samenhangt met onze waardes en visie binnen Design Innova�on 
Group.


