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Ook een huiskamer kan dienen als

een pop-up winkel. In het

Spijkerkwartier in Arnhem wordt op

5 en 6 oktober ‘Kunst op de Koffie’

georganiseerd. Bewoners stellen het

hele weekend hun woonkamers ter

beschikking aan 25 kunstenaars die

hun werk exposeren: installaties,

fotografie, schilderijen en

tekeningen. De dagen worden

opgeluisterd met muziek, poëzie en

theater. Op 6 oktober wordt het

werk geveild.

Kunst op de KoCe, 5 en 6 oktober,

12 tot 17 uur. Kassa: Spijkerstraat

185a. Entree: 5 euro.

Vanaf 17 november duikt voor de

zevende keer in Utrecht het

‘underground’ warenhuis

‘DepARTmentSTORE by Gumbs’ op,

een tijdelijke winkel rond kunst en

design, opgezet door Shari-Lee

Gumbs. Het idee: kunstenaars en

designers gelegenheid bieden om te

presenteren én te verkopen. Dit keer

in kunstruimte Kuub (een prachtige

ruimte, verstopt in de Utrechtse

Pieterstraat) en in galerie Sanaa (op

het Jansdam).

KIJK VOOR INFO OP:

DEPARTMENTSTOREBYGUMBS.COM

In de hoofdstad zitten natuurlijk ook

veel pop-up stores. Op de

Haarlemmerdijk wisselt het aanbod

regelmatig, maar een blijvertje is

Store without a home (nummer 26).

Kledingzaak Blacksheeproad vond

na een aantal tijdelijke onderkomens

meer permanente huisvesting op

Herenstraat 6. Hutspot is een

concept-store waar alles wat je ziet

(kleding, eten, design en kunst –

nieuw en vintage) te koop is. Alles,

behalve winkelhond Gumbo. (Van

Woustraat 4)

Pop-up galerie
Kunst op de Koffie in Arnhem

Warenhuis
met kunst en design

Dehoofdstad
Niet zo tijdelijk in Amsterdam

De Groningse Eco pop-up store verkoopt nieuw design, vintagemeubels en fairtrade-producten.

En de Storytiles van Marga van Oers (linksboven).
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zo goed. Je bent afhankelijk van Facebook en je
persoonlijke netwerk ommensen te latenweten
dat je bestaat.” Nu 21 winkels de krachten ge-
bundeld hebben, is er opeens aandacht van de
media: kranten en lokale tv en radio. “Er is nu
veel meer aanloop.”
Ook Christa Contant en Gerald van den Hurk

verwachten veel van Urban shopper. Zij maakt
lampen en vazen van vintage tupperware. Hij
bouwt oude radio’s om zodat je er muziek van je
smartphone op kunt afspelen. “Voor het materi-
aal struinen we het hele land af”, zegt Gerald.
“Onze winkel Kriz zat altijd in ons eigen huis.
Hier zitten we veel centraler.”
Behalve origineel design enmode kun je inUr-

ban shopper ook bloemen kopen, en er zit een
kapper. Het is ook financieel voordelig om hier
te beginnen, legt Silke uit. “Ik betaal 15 euro per
vierkantemeter all-in. Ik heb er 31 nodig, dus dat
is te doen. Je kunt hier ook iedere maand opzeg-
gen. In normale winkelpanden zit je aan langdu-
rige huurcontracten vast. Als je winkel niet
loopt, kun je hiermeteen stoppen, zonder schul-
den temaken.”
Als ze zo weinig mogelijk kosten wil, waarom

begint Silke dan eigenlijk geen webshop? Ver-

koop vanaf je zolderkamer; goedkoper kan niet.
Silke heeft dat geprobeerd, maar ze vond het
niks. “In een fysieke winkel kun je dingen veel
beter presenteren, mensen komen bij je binnen,
je hebt contact. Probeer tussen al die webshops
op internet maar eens de aandacht te trekken.”
Joost Prins van Groos denkt er net zo over. “Een
webshop succesvol maken is heel erg moeilijk.
Wij beginnen bewust met een fysieke winkel.
Eerst willen we zichtbaar zijn in de stad.”
Het is de vraag of ‘pop-up store’ nog de juiste

benaming is voor deze winkels. Je hoort ook
vaak de term concept store, maar wat je je daar-
bij moet voorstellen, weten ook de eigenaars
niet precies. Zij hechten ook niet aan de tijde-
lijkheid van de winkels. Gerald van Kriz: “Als
straks de economie weer aantrekt, gooien ze de
huren natuurlijk omhoog. Dan is het voor ons
weer afgelopen.”Voor de broodnodige variatie in
het winkelaanbod is het te hopen dat dat nog
even duurt.

Meer info: eco-popupstore.nl

groosrotterdam.nl

urbanshopper.nl


