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nden tot
k inslaat

Uw favoriete
design in het ED
DESIGN

Of het nu dat glazen vogeltje is
van de Finse ontwerper Oiva
Toikka of die houten stoel van onze eigen Piet Hein Eek of misschien wel dat bestek dat u heeft
gekocht bij de Hema, de cultuurredactie van het ED wil het weten en laten zien.
Op 23 oktober begint de negende
Dutch Design Week (DDW) in
Eindhoven en op die openingsdag brengen we een forse
DDW-bijlage uit. Een reeks verhalen staat daarin. Onder meer interviews met onder anderen Toikka en Eek, die ook werk laten
zien gedurende dé designweek
van Nederland. Maar we willen
ook graag uw lievelings designstukken laten zien in die bijlage.
Het imponerende bankstel, het
bizarre horloge of dat maffe
nachtlampje... Alles wat u dierbaar is of waarvan u meent dat
anderen het beslist moeten zien:
stuur het in. Als het maar is gemaakt door professionele ontwerpers en u er een goed verhaaltje
over kunt vertellen. De aardigste
inzendingen plaatsen we in de
bijlage. Hóe u moet inzenden, is
terug te vinden op onze website.
Insturen kan tot 16 oktober.

ed.nl/ddwfoto

Voor ‘inspirerende’ beelden
over dit onderwerp kijk op
edtv.nl

Reem Wittenbols speelt Jacob, de Ware voor Ina (Loek Beckers).

s uit de keuken van Lenny
MUZIEK
Lenny Kuhr - ‘Mijn liedjes mijn leven’. Dvd en
cd, uitgebracht door
Uil/Niehe Media/Tros.

in behalve een dvd ook een cd
met liedjes uit haar archief. De
meeste audio-opnamen komen uit
een box waarin ze dertig jaar lang
haar cassettebandjes bewaarde.
„Op de audio hoort u mij, zoals ik
mij zelf ‘s ochtends in de spiegel
zie: onopgemaakt”, schrijft de inwoonster van Nederwetten in het
begeleidende boekje van de
cd-dvd die de titel ‘Mijn liedjes,
mijn leven’, meekreeg.
De cd is volgens producer Kees Buenen een ‘kijkje in de muzikale
keuken van Lenny’. „Die demo’s
hebben allemaal iets bijzonders,
iets heel eigens. Soms is het de

charme van het prille, zojuist geborene, het voor het allereerst gezongen en gespeelde liedje in wording.” Het schijfje opent met het

liedje ‘In de maneschijn’, vastgelegd in de studioschuur van Buenen en mede ingezongen door
zijn drieling. Verder onder meer
drie live-opnamen uit 1972, toen
Lenny Kuhr, gitarist Piet Souer en
bassist Paul Reekers in het voorprogramma stonden van chansonnier George Brassens. Ook opvallend zijn de opnamen met meidenkoor Lanterlu dat volgens de geboren Eindhovense ‘bij mij aan de
deur kwam om zich aan te bieden
als begeleidingskoor’. Met succes,
want het koor zong mee op het album ‘Quo vadis’ (1986). De dvd bestaat voor het grootste deel uit
nummers die in 2007 werden uitgevoerd voor een tv-special van de
Tros. Op de dvd staan twee versies
van ‘De troubadour’: de beroemdste waarmee Kuhr in 1969 het
Songfestival won en een opname
uit 2005, in de Amsterdam Arena.
Ook zijn fragmenten uit een interview met Ivo Niehe toegevoegd.

Een kapstok van het Eindhovense bureau Joine (Maarten Baptist), of het
bekende, tijdloze koffie- en theeeservies van Arne Jacobson of misschien
wel een van de bekende meubels van Piet Hein Eek; voorbeelden van designstukken. Wij zoeken naar uw lievelings designstukken en het verhaal
dat daarbij hoort.

