De Groove van Harvink & Jules Deelder.
Listen up, feel, sit and wonder.
Een waterval van jazz en zingende en zwierende woorden op de vtwonen&design beurs stand 10.026. Dát is het
frisse geluid als je vanaf 27 september in de virtual living room van Harvink en Jules Deelder stapt, waar de
Rotterdamse dichter zijn visie geeft op schoonheid en comfort. Deelder laat de Groove ‘voelen' door speciaal
geselecteerde Jazz te draaien in zijn virtuele living room. Dus lean back, sit and wonder en listen en learn.
Onverwacht maar precies op tijd: de combinatie Jules Deelder en Harvink werkt! Beide te herkennen als
authentiek, origineel en vooruitstrevend. Koppel de twee aan elkaar en laat de chemie de rest doen.
Dat blijkt al uit het video statement dat Harvink met de altijd stijlvolle dichter maakte.
Want ‘never a dull moment met Deelder’: Deelder zit, Deelder staat, Deelder draagt voor, Deelder praat. Het is
precies die Deelder die Harvink zocht en voor wie Harvink een fauteuil in de collectie heeft: de Groove.
Het is ook die fascinerende Deelder die te vinden is bij de Harvink-stand. In samenwerking met Deelder heeft
Harvink ‘zijn huiskamer’ ingericht. Een virtual living room waar je lekker onderuitgezakt in een Harvink Groove,
naar het gesproken woord van de bewoner kunt luisteren.
Harvink heeft een primeur. Naast reeds bekend werk heeft de woordkunstenaar er voor gekozen om op
27 september om 13.30 uur juist het Harvink-podium te gebruiken om het meeste recente gedicht van zijn nog te
verschijnen bundel voor het eerst aan de Nederlandse pers en publiek voor te dragen.
Deelder zou Deelder niet zijn, als zijn liefde voor jazzmuziek geen aandacht zou krijgen. Derhalve neemt hij zijn
platenkoffer mee. Hij gaat analoog. Old school, met een naald in de groeven. Vinyl zoals het hoort: rauw, eerlijk
en met een scheutje ruis.
Harvink is een Nederlandse meubelfabrikant die sinds de jaren ’50 met de hand gemaakt meubilair produceert.
De Harvink collectie staat voor oogstrelend, een tikkeltje eigenzinnig en altijd ontspannend comfortabel. Omdat
Harvink haar meubilair van begin tot eind bedenkt en produceert, kan Harvink haar cliënten zelf een stem geven
in het uiteindelijke resultaat. De klant kijkt mee, denkt mee en beslist mee. Zodat het meubelstuk ook écht een
persoonlijk meubelstuk wordt. Op maat gemaakt, op smaak afgestemd. Dat is Harvink. Sit and wonder.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alette Trompetter via 030-6880388 en alette@harvink.nl.
https://youtu.be/k7_c6W17tZY
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Aanwezigheid Jules Deelder:
Harvink stand 10.026
Dinsdag 27 september
Van 13.00 tot 16.00 uur.
Voordracht nieuw gedicht: 13.30 uur

