
 
 

 

 

 

Deelname informat ie Craft  in Focus New York 2017  

Graag bieden we aan Nederlandse ambachtslieden de mogelijkheid zich te presenteren aan een 
breed georiënteerd publiek uit New York, Brooklyn en omgeving. Een buitenkans voor makers die 
op zoek zijn naar internationale profilering, relevante contacten, netwerk uitbreiding, inspiratie en 
een nieuw werkveld.  

 

Craft  in Focus New York 

���In het eerste weekend van juni 2017 heeft in Industry City, Brooklyn, het eerste satelliet evenement 
van het Amsterdamse Ambacht in Beeld Festival plaats. We presenteren een uitgebreid en 
aantrekkelijk programma van workshops, lezingen, demonstraties, documentaires en masterclasses 
door meester-ambachtslieden uit Nederland en uit Amerika. Een belangrijk thema tijdens dit festival 
is ons gezamenlijke culturele erfgoed. Dit komt o.a. tot uitdrukking in een lezing door Dr. Martine 
Gosselink van het Rijksmuseum, een documentaire over de restauratie van een Zaanse molen met 
toelichting door de Amerikaanse Dutch Barn Preservation Society en door de aanwezigheid van 
een aantal zorgvuldig geselecteerde Nederlandse ambachtslieden.  

 

Partners ���  

We werken inhoudelijk samen met gerenommeerde musea uit Amerika en uit Nederland, 
waaronder het Cooper Hewitt Design Museum, the Museum of Arts and Design, het Amsterdam 
Museum, the Museum of the City of New York, het Metropolitan Museum, het Rijksmuseum, the 
General Society for Mechanics and Tradesmen, New York State Museum en diverse anderen.  

De mediapartner is Hearst Inc, met het magazine Popular Mechanics (7,8 miljoen lezers). Het totale 
mediabereik van dit maandblad is 15 miljoen lezers. Publiciteit loopt tevens via alle partners. En 
voor de on- en offline communicatie (radio/tv/print/social) werken we samen met een 
gespecialiseerd persbureau in New York.  

Andere belangrijke partners zijn o.a. het Nederlandse Consulaat in New York, Dutch Culture in 
Amsterdam, en the New York State University.  

 

De Factory F loor ���  

De Factory Floor in Industry City in Brooklyn zal gedurende twee dagen gevuld zijn met 
internationale ambachtslieden die hun skills & kennis in de vorm van workshops met publiek delen. ��� 



Elke maker krijgt een eigen plek, om zich te presenteren. Het hele evenement is gericht op 
interactieve inspiratie, we overleggen graag met je over de wijze van presentatie. Publiek zal 
gedurende de twee dagen in- en uit lopen langs de divers workshop- en demonstratie booths.  

Let op: dit is een evenement dat zich richt op interactieve inspiratie en uitwisseling van kennis. Het 
gaat expliciet niet om verkoop van producten, maar om het versterken van het merk, en het 
aanbieden van workshops/demo’s/proeverijen. Directe verkoop van producten is gedurende het 
event op locatie dan ook niet toegestaan, ons gaat het om de kennisoverdracht en het inspireren 
van het publiek.  

Echter, een emailbestand aanleggen in de booth voor geïnteresseerden en (potentiële) klanten voor 
aftersales is uiteraard wel mogelijk, evenals het uitdelen van flyers, samples en andere commerciële 
uitingen. De booth aankleden met uitingen, logo, banners en foto’s is ook toegestaan.  

 

Prakt ische in format ie 

VIP openingsavond: vr 2 juni 19.00u ��� 

Data publieksevent: za 3 & zo 4 juni 2017  

Bereik: 3500+ bezoekers ��� 

Tijden: 11.00u – 18.00u 

Vorm: workshop, demonstratie & presentatie. ��� 

Ruimte: 8 m2 per maker / 15m2 per bedrijf 

���Aanwezig: achterwand, tafels, stoelen en verlichting ��� 

Zelf meenemen: product, productinformatie & presentatie materiaal  

Opbouwen: vrijdag 2 juni tussen 08.00u en 16.00u  

Afbouwen: zondagavond 4 juni en maandag 5 juni tot en met 14.00u  

Locatie: Industry City, 220 36th st #2-A, Brooklyn NY 

���Website: www.industrycity.com  

 

Invester ing 

Craft in Focus New York vraag per maker een bijdrage van € 750 ex BTW voor een booth van 
8m2 of € 1.250 per bedrijf voor een booth van 15m2. 

���Daarnaast dient de maker zelf zorg te dragen voor alle kosten, zoals verzekering, reis, verblijf, 
eventuele overbagage, materialen, en vervoer in New York.  



Denk ook om het aanvragen van een ESTA. https://www.esta-aanvragen.nl  

 

Deelname is  inc lus ie f :  

• Corporate marketing & communicatie uitingen ��� 

• Zichtbaar vermeld worden in alle eigen festival uitingen, zowel online als in print ��� 

• Een eigen pagina op de website craftinfocusnewyork.com ��� 

• VIP openingsavond op vrijdagavond met optredens van o.a. Jennie Lena ��� 

• Courtyard party op zaterdagavond ��� 

• Gratis toegang tot alle films & lezingen tijdens het event ��� 

• Gedurende de twee event dagen wordt gezorgd voor lunch, koffie, thee & fris ��� 

• Maar bovenal: een hele leuke tijd met een bevlogen team in een fantastische ���omgeving  

 

Aanmelden kan tot 30 maart 2017 ���- uit de aanmeldingen maakt de organisatie een selectie. 

 

Hartelijke groet, ��� 

Wendy van Wilgenburg  

Initiatiefnemer & directeur ��� 

 

Nicolette Aschermann  

Producent ��� 

 

info@craftinfocusnewyork.com 

www.craftinfocusnewyork.com 

 


