
  

   

 

 

Expo verlengd tot zondag 24/12 !  

 

 

  

Goed nieuws 

 



 

Samen met Stad Genk en Thor Central hebben we besloten om de expo van 

Roel Vandebeek en de Pop-Up Shop open te houden tot en met zondag 24/12.  

 

Met deze verlenging van 2 maanden krijgt iedereen de kans om zelf de unieke 

objecten in het prachtige decor van Thor Central te komen ontdekken. 

 

Openingsuren  donderdag van 13u-21u en zondag van 13u-18u 

Gratis toegang tijdens deze uren, groepen vanaf 20 personen kunnen ook op 

afspraak buiten deze uren (5€/persoon) 

                       

 

  

Read More  

 

 

https://itsaroel.us16.list-manage.com/track/click?u=716204ad99594cfd309abb655&id=007aace49d&e=c38aad03e8


 

 

 

Pop-up shop 

Op zoek naar een uniek eindejaarsgeschenk? 

 

Bezoek tijdens de expo ook onze pop-up shop en neem een Objet Portrait, een 

boek of een andere ontwerp van Roel mee naar huis. 

Ook te koop via de webshop. 

 

https://itsaroel.us16.list-manage.com/track/click?u=716204ad99594cfd309abb655&id=27dcdb7836&e=c38aad03e8


  

 

 

Objet Portrait inspired by Guy Mortier 

Hide & Seek 

Op het eerste zicht niets bijzonder aan dit boekenrek. Het laat niets vermoeden 

van zijn dubbelleven, want pas aan de achterkant wordt zijn ware identiteit 

onthuld: een schatkamer voor gekoesterde boeken en objecten. 

Guy laat niet makkelijk in zijn kaarten kijken, hij bepaalt liever zelf wat hij aan 

de wereld laat zien. Ondoorgrondelijk, die bovenkamer van hem: functioneel 

vertaald in dit ontwerp.  

https://itsaroel.us16.list-manage.com/track/click?u=716204ad99594cfd309abb655&id=9d944eb430&e=c38aad03e8


 

 

Objet Portrait inspired by Guy Mortier 

Haal hem in huis 

Deze boekenrek kan ook de uwe worden. Klik hieronder, en bij voldoende 

interesse, maken we vrijblijvend een offerte voor een limited edition van de 

Hide & Seek. U beslist dan pas of u bestelt. 

Ik heb interesse in de Hide & Seek boekenrek  
 

 

mailto:info@itsaroel.com?subject=Hide%20%26%20Seek&body=Beste%2C%0AIk%20ben%20ge%C3%AFnteresseerd%20in%20de%20limited%20edition%20van%20de%20Hide%26Seek%20boekenrek.%20%0AHou%20me%20vrijblijvend%20op%20de%20hoogte%20van%20de%20prijszetting.%20Ik%20beslis%20dan%20of%20ik%20bestel.
https://itsaroel.us16.list-manage.com/track/click?u=716204ad99594cfd309abb655&id=7deccd344e&e=c38aad03e8


 

  

 

Basecamp 

 

De expo is het ideale decor voor ons Basecamp Thor Central. 

Bedrijven en organisaties kunnen hier inspiratie vinden omtrent identiteit, 

creativiteit en de vertaalslag van hun waarden naar objecten, business en 

beleving. 

 

Alles kan op maat, een paar voorbeelden:  

- VIP-rondleidingen op de expo door Roel Vandebeek 

- Lezing Roel Vandebeek "De Kracht van Vormgeving" 

- Lezing Lut Wyers (Identify.me) "Identiteit als motor voor uw bedrijf" 

- Lezing Frank Jaspers (Architectuur Depot) "De identiteit van Thor Central" 

- Lezing door een Inspirator naar keuze. 

 

Naar hartelust te combineren met een receptie, een ontbijt, lunch of diner in het 

prachtige kader van Thor Central. Contacteer ons en wij werken een formule uit 

op maat.  

 

Ik wil een unieke belevenis  
 

   

https://itsaroel.us16.list-manage.com/track/click?u=716204ad99594cfd309abb655&id=47a49123db&e=c38aad03e8
mailto:info@itsaroel?subject=Basecamp%20Thor%20Central&body=Beste%2C%0AIk%20ben%20ge%C3%AFnteresseerd%20om%20met%20mijn%20organisatie%20of%20bedrijf%20de%20expo%20te%20bezoeken%20en%20er%20een%20unieke%20belevenis%20van%20te%20maken.%20Contacteer%20me%20vrijblijvend%20om%20dit%20te%20bespreken.%20


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Copyright © 2017 IT'S A ROEL, All rights reserved. 

U krijgt deze e-mail omdat u een relatie van Roel Vandebeek of Koen Windmolders van IT'S A ROEL 

bent. 

 

Our mailing address is: 

IT'S A ROEL  

Langstraat 76 

Maasmechelen 3630  

Belgium 

 

Add us to your address book 
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