
 

   

ATC Design Seminar 2011 
 
Op woensdag 26 oktober, tijdens de Dutch Design Week, vindt het vijfde ATC Automotive 
Design seminar plaats. Nederlandse en internationale automotive designers vertellen over 
hun werk en hun kijk op de verschillende kanten van automotive design. Dit jaar legen we 
ook de relatie tussen automotive design en de wereld van serious gaming.  
 
Dit seminar is bedoeld voor iedereen die automotive design interessant vindt en in het 
bijzonder voor design professionals, studenten van design opleidingen en voor automotive 
professionals.   
 
Datum:  26 oktober 
Tijd:   13.30 – 17.30  uur 
Plaats:   Eindhoven - Dutch Design Week (DDW) – Strijp-S 
Toegang is gratis. Aanmelden is vereist.  
U kunt zich aanmelden via:  http://www.atcentre.nl/events/311-atc-design-seminar.html 
 

Sprekers dit jaar zijn:  
 
Bertrand Janssen / Mercedes Benz Trucks 
Truck fabrikanten maken niet zo vaak een concept car, maar dit jaar maakte Mercedes Benz 
ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van het merk UNIMOG een spectaculaire concept 
truck. En Bertrand Janssen was verantwoordelijk voor het design. De truck is te bewonderen 
in het Klokgebouw tijdens de DDW en Betrand vertelt de achtergronden van zijn werk op het 
seminar.   
 
Athanassios Tubidis / Peugeot SA 
Vorig jaar stond de Peugeot BB1 concept op de ATC Design On Wheels show. De BB1 is de 
kleinste vierzitter die er bestaat, 20 cm korter dan een Smart Fortwo. Een fantastisch 
voorbeeld van 'out of the box thinking' over urban mobility in de toekomst. Hoe kom je op 
zo'n radicaal ander design? Hoe Wat gaat Peugeot ermee doen? Hoe denkt Peugeot over 
stedelijke mobiliteit? Daarover gaat de lezing van Athanassios. 
 
Ivo van Hulten / Opel Advanced Design 
Hij wilde als student op de Design Academy al een carrière maken in automotive design. Nu, 
na zeven jaar kun je wel zeggen dat het hem is gelukt. Eerst bij Audi, en nu als assistant chief 
designer bij Opel werkt hij aan Advanced  Design. Vijf jaar geleden sprak Ivo op het eerste 
ATC design seminar. Nu komt hij terug om ons te vertellen hoe het hem in die tijd is gegaan 
en ons een blik te geven in de  toekomst van Opel design.  
 
Jeroen van Mastrigt / Hogeschool voor de Kunsten 
Een heel bijzonder onderwerp rondt het seminar af: serious gaming for cooperative driving. 
Nederland is niet alleen sterk in automotive design, maar ook in game design. Jeroen legt de 
verbinding tussen die twee werelden via in car systemen. Zulke systemen geven 
snelheidsadviezen aan de bestuurder. Hoe kun je het opvolgen daarvan aantrekkelijk maken 
en houden? Die kennis hebben designers van serious games. Hoe vertalen we dat naar 
toepassing in auto's? 
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Programma 
13.30-14.00  Ontvangst 
14.00-14.15 Welkom en inleiding  / ATC 
14.15-14.55 Bertrand Janssen / Mercedes Benz Trucks 
14.55-15.35 Athanassios Tubidis / Peugeot SA 
15.35-15.50 Pauze 
15.50-16.30 Ivo van Hulten / Opel Advanced Design 
16.30-17.10 Jeroen van Mastrigt / Hogeschool voor de Kunsten 
17.30  Afsluiting 
 
 
Over het ATC 
Het Automotive Technology Centre is de clusteroganisatie van de Nederlandse automotive 
sector met het doel samenwerking en innovatie te bevorderen. Het ATC werkt op vijf 
thema's, waaronder Design & Materials. Het design seminar maakt jaarlijks onderdeel uit 
van het programma. Dit jaar organiseert het ATC in combinatie met het seminar ook twee 
Design Master Classes. Zie www.atcentre.nl   
 
Over de Dutch Design Week  
De Dutch Design Week is het op één na grootste design evenement ter wereld na de Salone 
del Mobile in Milaan. De DDW vindt jaarlijks plaats in Eindhoven en trekt meer dan 100.000 
bezoekers met meer dan 300 evenementen over alle sectoren van Design. De DDW is een 
plek voor iedereen om nieuwe inspiratie op te doen. Zie www.ddw.nl. 
 
DDW Business Programma 
Het ATC Automotive Design Seminar is onderdeel van het DDW Business Programma. 
Woensdag 26 oktober staat in het teken van MOVE; design voor mobiliteit. Voorafgaand aan 
het seminar organiseert de DDW in de ochtend de  Design Coffee, bedoeld voor iedereen die 
ondernemend met Design voor mobiliteit bezig is. Hiervoor kunt u zich aanmelden via:  
http://www.atcentre.nl/events/311-atc-design-seminar.html 
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