
 
 

 

 
 
Persbericht 
Eindhoven, 21 augustus 2017 
 
 

Expositie Tom Frencken: telkens verrassend maar toch herkenbaar 
 
Yksi Connect laat in de roulerende expositie ‘Made in Brainport Eindhoven’ werk zien van 
jonge ontwerpers uit Brainport Eindhoven. Tom Frencken toont van 1 september tot en 
met 23 november 2017 werk bij Brainport Development op de Emmasingel 11 in 
Eindhoven. 
 
Krachtig en tegelijkertijd poëtisch. Verrassend maar toch vertrouwd. Zowel eenvoudig als 
speels, en zowel comfortabel als beminnelijk. Het werk van Tom Frencken laat zich niet snel 
in een hokje plaatsen. Maar toch is zijn typische handschrift op een of andere manier altijd 
zichtbaar en herkenbaar in zijn creaties.  
 
Of het nu een eigenzinnige stoel, een handgemaakt sieraad, een curieuze pronkkast of een 
opvallend winkelinterieur is, al zijn ideeën ontstaan op de tekentafel en worden 
geproduceerd in zijn studio in Eindhoven.  
 
  
Mede mogelijk gemaakt door: Yksi Expo, Yksi Connect en Brainport Development. 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie over de expositie en/of voor beeldmateriaal kunt u 
terecht bij:  
Yksi Expo / 040-7805034 - expo@yksi.nl - www.yksi.nl 
Brainport Development N.V. / 040-7512424 - communicatie@brainportdevelopment.nl - www.brainportdevelopment.nl 

Studio Macura / 0031 (0)6-48048457 - info@studiomacura.com -www.studiomacura.com  
 
 
Yksi Expo organiseert tentoonstellingen waarbij het werk van Nederlandse ontwerpers centraal staat. 
Yksi Connect verbindt ontwerpers met de industrie, biedt inspiratie, geeft richtingen aan en legt vraagstukken bloot. 
Zij haalt haar kracht uit samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen. 

 
  

http://www.brainportdevelopment.nl/
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Press release 
Eindhoven, 21 augustus 2017 
 

Exhibition Tom Frencken: always surprising but still recognizable 
 
Yksi Connect is participating in the rotating exhibition 'Made in Brainport Eindhoven' 
featuring work by young designers from Brainport Eindhoven. Tom Frencken will display 
his work from september 1  to november 23  2017 in the Brainport Development office on 
Emmasingel 11 in Eindhoven. 
 
Powerful yet poetic. Surprising yet familiar. Both simple and playful, and both comfortable 
and amiable. The work of Tom Frencken is not to be pigeonholed. Yet his typical handwriting 
on somehow always visible and recognizable in his creations.  
 
Whether it's a quirky chair, a handmade ornament is a curious display cabinet or a striking 
interior design shop, all his ideas arise on the drawing board and are produced in his studio 
in Eindhoven. 
 
 
Sponsored by: Yksi Expo - Yksi Connect and Brainport Development. 
 
Note for the editor (not for publication): For more information about the exhibition and / or marketing material please 
contact: 
Yksi Expo / 040-7805034 - expo@yksi.nl - www.yksi.nl 
Brainport Development S.A. / 040-7512424 - communicatie@brainportdevelopment.nl- www.brainportdevelopment.nl 
Studio Macura / 0031 (0)6-48048457 - info@studiomacura.com -www.studiomacura.com  

 
Yksi Expo organizes exhibitions to mainly highlight the work of Dutch designers. 
Yksi Connect connects designers with the industry, provides inspiration, gives directions and resolves issues. 
They draw their strength from collaborations and cross-fertilizations 
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