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VINTAGE DESIGNBEURS UIT DE 20E EEUW 
GARE MARITIME, TOUR & TAXIS BRUSSEL 

PERSBERICHT 

•Een van de eerste fysieke beurzen van 2021 in Brussel, georganiseerd volgens de 
veiligheidsprotocollen. 

•Voor de 29ste editie verhuist de Brussels Design Market naar het gloednieuwe Gare Maritime op de 
site van Tour & Taxis. 

•Meer dan 100 internationale exposanten zullen liefhebbers van vintage design, van de meest 
nieuwsgierige tot de meest veeleisende, in verrukking brengen met een selectie authentieke meubels, 
verlichting en decoratieve objecten uit de 20e eeuw. 

•Er zullen meer dan 10 landen vertegenwoordigd zijn: bezoekers kunnen hier iconische stukken 
Italiaans, Frans, Amerikaans of zelfs Scandinavisch design bezichtigen en kopen.  

•Voor het derde achtereenvolgende jaar zal een ruimte van de BDM exclusief gewijd zijn aan 
hedendaags Belgisch design. Tijdens de derde editie van Contemporary Design Market ontdek je 50 
hedendaagse designers en merken, zorgvuldig geselecteerd door design experts. Bovendien zal 
Muller Van Severen als eregast centraal staan. 

HET GARE MARITIME: EEN NIEUWE LOCATIE VOOR DE BRUSSELSE DESIGNMARKT 

Voor deze eerste editie van 2021 hebben we ervoor gekozen om de Sheds van Tour & Taxis te verlaten 
om ons te vestigen in het oude goederenstation, het Gare Maritime. De prachtige geschiedenis van dit 
station weerspiegelt de geschiedenis van de BDM en de allereerste edities die reeds op deze unieke 
plek plaatsvonden. Daarom is het de ideale locatie om de volgende edities van de Brussels Design 
Market te hosten. 

Na haar oprichting in 2002 heeft Brussels Design Market zich gepositioneerd als de grootste vintage 
designmarkt in Europa. Al snel werd het een van de niet te missen evenementen die op vele 
internationale vintage design agenda’s prijkt. Jaar na jaar blijft de Brussels Design Market meer 
bezoekers trekken, terwijl het er toch in slaagt om de bijzondere sfeer te bewaren die zo kenmerkend is 
voor een rommelmarkt. 

In de loop der jaren is het assortiment geëxposeerde waren toegenomen. De exposanten, afkomstig uit 
heel Europa, stellen een eclectisch aanbod design voor, dat alle stijlen en stromingen omvat die het 
design van de 20e eeuw gekenmerkt hebben. Dealers, verzamelaars, interieurontwerpers en 
designliefhebbers maken zich klaar om de meest opvallende stukken te kopen voor hun collectie of hun 
nieuwe interieurdecoratie!  

https://designmarket.be/uk/contemporary-design-market/


DEELNEMERS BEVESTIGD VOOR SEPTEMBER 2021 

Raadpleeg hier de lijst van exposanten op de Brussels Design Market. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Brussels Design Market  
25 & 26 september 2021 
Gare Maritime, Tour & Taxis 
Picardstraat 11, 1000 Brussel, België 
WWW.DESIGNMARKET.BE 

CONTACT & PERSACCREDITATIE  
Daphné Pirot  
E: daphne@designmarket.be 
T: +32 (0)2 349 35 53  

PROFESSIONELE PREVIEW 
Preview voor verzamelaars en exposanten (tijdens montage) - vrijdag 24 september, 09.00-18.00 uur 
Alleen door registratie. 
E: daphne@designmarket.be 

PREVIEW 
Zaterdag 25 september, 9.00-12.00 uur 

OPEN VOOR HET PUBLIEK 
Zaterdag 25 september, 12.00-18.00 uur 
Zondag 26 september, 9.00-17.00 uur 

TICKETS  
Online reserveren vereist. 
Preview & weekendticket: 25€ 
Standaardticket: 10€ 
Gratis toegang voor kinderen onder de 12 jaar.  

T: +32 (0)2 349 35 53 
E: info@designmarket.be  
www.designmarket.be 

Volg ons op Instagram en Facebook  
#BrusselsDesignMarket 

 

https://designmarket.be/nl/exhibitors/

