1. Werkschrift ‘WilMoetKan’

12. Nieuwjaarsbericht afdH ‘Kleintje Boek & Wereld’

Publicatie ter bevordering van de verandering van eetgedrag, uitgegeven door

afdh Uitgever Paul Abels schrijft wekelijks voor de krant een halve pagina

ToRemindYou, Eindhoven.

over het onderwerp ‘Boek & Wereld’. Deze publicatie bundelt vijf eerder

Ontwerp | Hanneke de Bruin, Oranje Vormgevers

verschenen stukken, tezamen met recente bijdragen van vijf gastschrijvers,
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als voorproefje op een boek dat in 2016 zal verschijnen.
2. Boek en doos ‘Kleurenplan Science Park’

Een uitgave van afdh.

Publicatie van de TU Eindhoven met betrekking tot het kleurgebruik in de

Ontwerp | Martien Frijns

ruimtelijke vormgeving van het Science Park, gepresenteerd in een doos
tezamen met bijbehorende kleurenwaaier.

13. DCC-reeks afdH ‘Kies er eentje uit de kring’

Ontwerp | Jac de Kok

De eerste publicatie uit de nieuwe reeks boeken met korte verhalen van
bekende en minder bekende schrijvers, geheten Deux Cent Cinquante (DCC -

3. Expo – The Old In & Out

250). Elk deel wordt geïllustreerd door een jonge, veelbelovende kunstenaar.

Poster, flyer en brief voor het event ter gelegenheid van het tweejarig bestaan

In dit eerste deel verhalen van Wieke Drieboog met illustraties van Jan Jutte.

van HeyHeydeHaas.

Een uitgave van afdh.

Ontwerp | HeyHeydeHaas

Ontwerp | Martien Frijns

4. Boek en LP ‘20.000 Leagues Under The Sea’

14. DCC-reeks afdH ‘Een goed huwelijk’

Een volgende publicatie in de reeks ‘Familiars’ van Four Corners Books: ‘20.000

De tweede publicatie uit de nieuwe DCC-reeks met een verhaal van Caroline

mijlen onder zee’, het boek van Jules Verne met een langspeelplaat met nieuwe

van Keeken, geillustreerd door Wilma de Bock.

muziek van Jonny Trunk. Uitgave van Four Corners Books.

Een uitgave van afdh.

Ontwerp | John Morgan Studio

Ontwerp | Martien Frijns

5. Cahier ‘Currents #3 – Sightseeing’

15. Brochure ‘Verenigd’ – CCI Groep

Derde editie van de serie Marres Currents, waarin Marres jonge, recent

Profielbrochure ter gelegenheid van de nieuwe huisstijl.

afgestudeerde kunstenaars van kunstacademies in Zuid-Nederland, Belgie en

Ontwerp | Marc&More

Duitsland een podium biedt voor hun tentoonstellingen.
Ontwerp | Vandejong

16. Catalogus 2015/16 – Hauser & Wirth Publishers
Internationale galerie Hauser & Wirth, met vestigingen in Zürich, Londen,

6. Boek ‘King of my garden’ – Anja Ligtenberg

New York en Somerset en een in 2016 nieuw te openen tentoonstellingsruimte

Een fotoboek waarin fotografe Anja Ligtenberg de mensen van volksvereniging

in Los Angeles, toont in deze catalogus een overzicht van de meest recente

Groen Gennep te Eindhoven portretteert.

publicaties.

Ontwerp | Hella Martens, Bregje Schoffelen

Uitgave van Hauser & Wirth Publishers.

Lithografie | Gerrie van Beek, UNICUM | Gianotten Printed Media

Ontwerp | Eva Kellenberger

7. Krant Baltan Quartely # 4 – ‘Hack The Body’

17. Catalogus ‘Boook 2016’

De periodieke krant van Baltan Labatories, met aandacht voor de meeste

Al meer dan tien jaar inspireert en verleidt Moooi de wereld met sprankelende

recente kunst-activiteiten. Baltan Labatories stelt zich als samenwerkend

en innovatieve interieur-designs. Moooi is vernoemd naar het nederlandse

platform ten doel diverse kunstdisciplines met elkaar in contact te brengen.

woord ‘mooi’ geschreven met een derde o, om de stijl en de meerwaarde van de

Ontwerp | HeyHeydeHaas

unieke collectie te benadrukken.
Deze catalogus toont een overzicht van de nieuwste producten.

8. Publicatie ‘Avontuur / Adventure’ – Jan Doms

Ontwerp | David van ’t Westende

In 1988 werd de Armeense stad Gyumri getroffen door een zware aardbeving,
waarvan de stad heden ten dage nog niet is hersteld. De tentoonstelling ‘Strong
House Armenia’ doet verslag van het project dat Jan Doms met kunst- en
architectuurstudenten opzette in Gyumri. De catalogus ‘Avontuur | Adventure’,
die ter gelegenheid van deze tentoonstelling is uitgebracht, presenteert de
veelzijdigheid van zijn werk als constructief beeldhouwer en landschapsarchitect, in een overzicht dat teruggaat tot zijn vroegste werk.
Een uitgave van LEF Stadsdynamica, Tilburg.
Ontwerp | Jac de Kok
9 Menukaarten ‘EVE Magical Dining’
Menu- en wijnkaart in omslagmap, ter gelegenheid van de opening van
restaurant EVE Magical Dining te Eindhoven.
Ontwerp | Marc&More
10. Ansichtkaarten ‘Vogels huilen niet’ – Anjès Gesink
Een set van 6 ansichtkaarten met foto’s uit het succesvolle, gelijknamige boek,
waarin hulpbehoevende vogels in het Rotterdamse vogelopvangcentrum
Vogelklas Karel Schot worden geportretteerd op de gehandschoende hand
die hen verzorgt.
Ontwerp | Kristin Metho
Lithografie | Gerrie van Beek, UNICUM | Gianotten Printed Media
11. Flyer ‘Beeldenstorm’
Beeldenstorm organiseert workshops, tentoonstellingen, symposia en kunstprojecten in samenwerking met onderwijsinstellingen.
Ontwerp | HeyHeydeHaas
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