
SALON/ presenteert tijdens Bloesem op 10 & 11 mei op Landgoed de Olmenhorst: 
 
 

SALON/Bar 
in samenwerking met  Klaas kuiken en Dieter Volkers 

 
“Potje Bier “ 

 
 
Spelend met archetypes en wat wij zien 
als ‘normaal’ hadden Klaas Kuiken & 
Dieter Volkers veel plezier met bier en het 
flesje waar het in zit. Van daaruit is bij hen 
het idee ontstaan van bier brouwen in 
een jampot en deze pot te hergebruiken 
als glas om uit te drinken.  

Tijdens Bloesem kunnen de bezoekers 
biologisch appelsap van Landgoed de 
Olmenhorst en biologisch bier drinken uit 
door Klaas Kuiken & Dieter Volkers special 
voor deze gelegenheid “ter plekke” ge-
maakte glazen “potten”.  

 

Klaas Kuiken & Dieter Volkers, 
ontwerpers, uitvinders en ambachts-
mannen, presenteren zich tijdens 
SALON/ met inspirerende processen 
en producten waaronder het bij-
zondere project Made by someone in 
China tijdens SALON/BJ, gedurende 
Beijing Design Week 2013, waar zij 
een portret van de buurt, in samen-
werking met de bewoners, maakte in 
de vorm van een theepot.  
 
www.klaaskuiken.nl 
www.dietervolkers.nl 
 
 
 
 
 
 

SALON/ is in mei 2010 ontstaan vanuit 
hartstocht voor het métier, de creatie, 
het ambacht, het individuele talent  en 
het verlangen naar cross-disciplinaire 
samenwerkingen en daar uitvolgende 
ontwikkelingen.  
 
Sindsdien is SALON/ het unieke 
platform voor mode, design en kunst 
waar zowel jong aanstormend talent 
als gevestigde ontwerpers, vorm-
gevers en beeldend kunstenaars 
buitengewone installaties/presentaties 
creëren op bijzondere locaties 
verspreid door de stad, nationaal en 
internationaal. Het werk dat op deze 
locaties tentoongesteld wordt biedt 
letterlijk en figuurlijk een reflectie.  
 
Tijdens SALON/ wordt het publiek 
uitgenodigd om mee te kijken in de 
wereld van kunst, vormgeving en 
cultuur in de breedste zin van het 
woord.  
 
Van 14 juni tot en met 28 augustus 
2014 zet SALON/ het gesprek voort 
tussen mode, vormgeving en beeld-
ende kunst middels een prikkelende 
route door de stad Amsterdam. 
 
Voor meer informatie en updates raad-
pleeg onze website en vindt ons 
online:  
 
www.salon1.org  
 
Blogspot: 
www.salon1amsterdam.blogspot.com 
Twitter: salon1amsterdam 
Facebook: Salon/1 
 
 
 
 


