PERSBERICHT
Amsterdam, maart 2019

Academie Artemis goes Milan Design Week!
AMSTERDAM - Na een succesvolle deelname aan de Dutch Design Week 2018 te
Eindhoven is Academie Artemis, op uitnodiging van de organisatie Ventura Future,
gevraagd om tijdens Milan Design Week 2019 een presentatie te geven op een
prachtige industriele locatie genaamd BASE aan de via Bergognone 34 in de wijk
Tortona. Ook dit jaar is Tortona dè plek waar design liefhebbers van over heel de
wereld in een creatieve, innovatieve en ongedwongen sfeer samen komen om hun
hart op te halen aan alles wat er op het gebied van design te ontdekken is.
Over de expositie
Tijdens de Milan Design Week geven vijf Academie Artemis alumni visueel inzicht in
de meest belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij en hoe dit zich vertaalt
naar innovatieve en toepasbare oplossingen. Oscar Aliev, Luka Balm, Evita Ellis, Perla
Lette en Elena van Essen – Vrysiotou laten ieder op hun eigen wijze zien wat relevant
is voor de toekomst op het gebied van interieur, mode, media en de maatschappij
in zijn geheel.
Milan Design Week / Ventura Future
BASE Milano – via Bergognone 34 – Milan
9 April 2019 – 13 April 2019: van 9:30 tot 20:00 u
14 April 2019 van 9:30 tot 18:00 u
Speciale opening: 10 April van 20:00 tot 22:00 u
Pers preview: maandag 8 april van 10:00 tot 19:00 u
ENTREE 5 EURO
#academieartemis #artemisgoesmilan #venturafuture #venturafuture2019
@academieartemis @venturaprojects (facebook & Instagram)
About
Academie Artemis is een erkende HBO opleiding voor allround styling en design
gericht op interieurontwerp, mode, media, food en retailstyling. De academie biedt
een vierjarige voltijdopleiding Bachelor Allround Styling en een tweejarige
deeltijdopleiding. Daarnaast verschillende modules.
THE FUTURE IS OUR CREATION.
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