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A u te u r Wouter Mooij

‘Markthal Rotterdam’ d
TS Visuals uit Oudkarspel is met haar project ‘Markthal Rotterdam’ uitge-

G Vertegenwoordigers van alle genomineerde
en winnende projecten voor de Sign⊕ Award

roepen tot overall winnaar van de Sign⊕ Award 2014. Het werd een drie-

2014 bij elkaar.

voudig succes, want het project won daarnaast in de categorie

gebracht door Aldowa Plaatwerk.
“De enorme afmeting en het gebruiksdoel
stellen hoge kwaliteitseisen aan de technische uitwerking. Vooral het feit dat een
relatief klein bedrijf hier zijn expertise
heeft kunnen inbrengen én dat ook heeft
waargemaakt, is bepalend geweest voor
het toekennen van de prijs. Daarnaast is
het een logistiek hoogstandje. Dit is
Architectural Signage in de overtreffende
trap”, aldus Kwee namens de vakjury.

Architectural Signage en werd tevens uitgeroepen tot publieksfavoriet. Elf
genomineerde projecten dongen mee naar deze gerenommeerde vakprijs.

De Sign⊕ Award 2014, een initiatief van
het vakblad Sign⊕ Magazine, werd vrijdag
31 oktober uitgereikt tijdens een feestelijk
evenement in Media Plaza in Utrecht. Thijs
Sepers van TS Visuals nam, omringd door
trotse collega’s, de glazen Sign⊕ Award en
een reischeque naar Las Vegas, voor een
bezoek aan de internationale vakbeurs
Sign Expo in 2015, in ontvangst uit handen
van juryvoorzitter Hwie-Yang Kwee.
Hoogstandje
Het overall winnende project ‘Markthal
Rotterdam’ werd door de vakjury geroemd

vanwege de enorme visuele impact die het
toch al bijzondere gebouw internationale
allure geeft. Markthal Rotterdam, van
MVRDV architecten in opdracht van
Provast, is een uniek gebouw. De illustratie op de binnengevel is een ontwerp van
Team Arno Coenen i.s.m. Mothership. TS
Visuals werd benaderd om deze megavisual van in totaal 9.000 vierkante meter te
produceren. Hiervoor is gebruikgemaakt
van speciaal gelakt en geperforeerd aluminium plaatmateriaal, waarbij de afbeelding
met een sublimatieprocedé is overgezet in
een speciale coating. De platen zijn aan-

Categoriewinnaars
Markthal Rotterdam, die ook de favoriet
van het publiek is (zie kader op pag. 39),
was niet de enige winnaar. Van de elf
genomineerde projecten werden vijf projecten uitgeroepen tot winnaar in hun
categorie. Deze categoriewinnaars dongen mee naar de overall prijs van de Sign⊕
Award 2014. Naast TS Visuals, overall win- >>>
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To o n j e K u n s t e n !

’ drievoudig winnaar
Finale Sign⊕ Award 2014 in sprookjesachtige sferen

>>>

Thijs Sepers, van TS Visuals en omringd door zijn team, ontvangt als drievoudig winnaar van de

Het winnende project ‘Markthal Rotterdam’ -

Sign⊕ Award 2014 met ‘Markthal Rotterdam’ - naast een award - een reischeque naar de Sign Expo

Foto: Oscar van der Wijk

in Las Vegas.
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> > > ‘Markthal Rotterdam’ drievoudig winnaar

Categorie
VoertUigBeLettering

Categorie
tentoonsteLLingsBoUw

Namens sponsor 3M Nederland reikt
Chris van Maris in de categorie
Voertuigreclame de award uit aan
Marcel Vermeulen van Vermeulen en
Vermeulen reclame uit Drunen voor de
‘Alphabet Art Car 2013’.

Branko Lubking van sponsor HP
Nederland (Large Format Signage)
overhandigt de award in de categorie
Tentoonstellingsbouw aan City
Outdoor Media uit Alblasserdam voor
het project ‘RUG 400’.

naar én winnaar in de categorie
Architectural Signage, zijn de andere vier
categoriewinnaars: ‘Orion onderwijsgebouw’, ingezonden door Ritzen-DesignConsult uit Spaubeek in de categorie
Outdoor Signage; ‘Signing E-Sites Breda’,
ingezonden door Dr. Sticker uit
Roosendaal in de categorie Indoor
Signage; ‘Alphabet Art Car 2013’, ingezonden door Vermeulen en Vermeulen
reclame uit Drunen in de categorie
Voertuigbelettering; en ‘RUG 400 jaar’,
ingezonden door City Outdoor Media uit
Alblasserdam in de categorie

Tentoonstellingsbouw.
Zij kregen op het feestelijke evenement
allemaal een prijs uitgereikt, bestaande uit
een glazen kunstwerk. Daarnaast ontvingen zij, net als alle genomineerden, hun
projectpresentatie op canvas.
noMinaties
De overige genomineerden waren: ‘Transit
Mantra’ ingezonden door Armada Janse
uit Budel, ‘Giant tennisracket ABN Amro
WTT’ door LBS media Projecten / RED
outdoor branding uit Bleskensgraaf,
‘Gevelreclame De Herderin’ door Sentido

Intermediair (Hasselt) en Langcat Emaille
(Laag-Soeren), ‘Replica Oranjezaal’ door
Van Iwaarden Artwork uit Barneveld,
‘Wayfinding Energiehuis Dordrecht’ door
Geerdes Ontwerpen uit Huizen en
‘Reclame oldtimer VW bus’ door Future
Relics uit Drachten.
VaKjUrY
De vakjury bestond uit een aantal gerenommeerde personen uit verschillende
disciplines in en rond de sign- en reclamewereld, onder voorzitterschap van HwieYang Kwee (Managing partner van id-enti-

IJskoninginnen openen in de Polar zaal
van Media Plaza met operazang de uitreiking van de Sign⊕ Award 2014.
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Categorie
arCHiteCtUraL signage

Als lid van de ‘Zünd-familie’ reikt
Douwe de Haan van Haan Reclamewerk uit Stiens, namens sponsor Zünd
Benelux in de categorie Outdoor
Signage de award uit aan RitzenDesign-Consult uit Spaubeek voor het
project ‘Orion onderwijsgebouw’.

ty). De jury bestond verder uit Vincent van
Herk (Directeur Exposize Eindhoven en
winnaar Sign⊕ Award 2012), Annelies
Dings (Directeur Glaifa Lichtreclame),
Peter van Zijderveld (Beleidsmedewerker
Savantis), Sander Baumann (Eigenaar
Designworkplan) en Ron van der ploeg
(Directeur Ron Design).
www.sign.nl/award

Meer foto’s op Sign.NL

VA kpR ijS

Minne Hovenga, uitgever bij sponsor
Eisma Businessmedia, reikt de award
uit in de categorie Architectural
Signage aan TS Visuals uit Oudkarspel voor het project ‘Markthal
Rotterdam’.

PUBLieKsPrijs
Het project Markthal Rotterdam van TS Visuals is niet alleen door de vakjury, maar ook door het publiek
tot winnaar bestempeld. Dit project wist in totaal 630 stemmen bij het publiek te vergaren. De rest van
de top 3 ziet er, volgens het publiek, als volgt uit: op de tweede plaats het project Oldtimer VW bus
van Future Relics met 346 stemmen en op de derde plaats Signing E-Sites Breda van Dr Sticker met 274
stemmen.
Er kon gedurende anderhalve maand zowel online als tijdens de vakbeurs Sign2Com in België op de elf
genomineerde projecten worden gestemd voor de Publieksprijs. In totaal stemden 1870 personen op
hun favoriete project; 1565 via internet en ruim 300 op de vakbeurs Sign2Com in België. Ronald Meijer
van De Haagsche Reclame Winkel is de gelukkige winnaar van de cadeaubon van 100 euro die is verloot onder de stemmers voor de Publieksprijs.

Categorie indoor

Voorzitter HwieYang Kwee geeft
toelichting op

Chris Klok van sponsor PaperlinX
Visual Technolgy Solutions reikt de
Award uit in de categorie Indoor
Signage aan Dr. Sticker uit Roosendaal
voor het project ‘Signing E-Sites
Breda’.

het oordeel van
de vakjury.

sPonsoren:
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