CV René Jansen
Naam:

René Jansen

Atelier:

De Constant Rebecqueplein 20B 2518 RA Den Haag

Opleiding:

The Design Academy Eindhoven; afgestudeerd november 1997, Cum Laude
MTS voor Mode en kleding, kleermaker in het herenvak

Website:

www.jansen-josten.nl

2017
City of sounds, Slagwerk
ism Aurélie Lierman en Bram Vreven
Nutshuis Den Haag
div 'sociaal laboratorium' lessenseries
i.o.v. SG Dalton Voorburg
2016
City of sounds, Slagwerk
ism Aurélie Lierman en Bram Vreven
Atrium DH
Workshop Ruimtemakers
8 lessen geïnspireerd op George Maduro
Openbare Dalton Basisschool Waterland – Den Haag
iov Stroom DH
div 'grenzenloos' lessenseries
i.o.v. HEDEN
2015
Boek over Grens is vloeibaar/SPIN @Dordtyart
ism Bram Vreven
Lesplan Ruimtemakers
geïnspireerd op George Maduro
iov Stroom DH
div 'sociaal laboratorium' lessenseries
i.o.v. HEDEN
2014
t gras van de buren, cultureel
opzetten cultureel programma t gras van de buren
in samenwerking met bewoners en broedplaats
t gras van de buren
uitwerking en realisatie stadspark/tuin aan de constant rebecquestr/josef ledelstr
in samenwerking met bewoners, grondeigenaar, gemeente en broedplaats
workshop voor art-s-cool
transformatie in en van de ruimte
ism angelique josten
div 'grenzenloos' lessenseries
i.o.v. HEDEN
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2013
t gras van de buren
ontwikkelen stadspark/tuin aan de constant rebecquestr/josef ledelstr
in samenwerking met bewoners, grondeigenaar, gemeente en broedplaats
Zeezwieren
onderdeel van Kustweek ZH: ZEELUST!
zeeproeverij/ presentatie
i.o.v provincie zuid holland, satallietgroep
lesplan 'grenzenloos'
i.o.v. HEDEN
div 'sociaal laboratorium' lessenseries
i.o.v. HEDEN
2012
Pauzelusten
onderdeel van pauzestreken
ism iris schutte en anne seghers
i.o.v. Kunstlab Deventer
De Grens is vloeibaar - Spin
ruimtelijke installatie in Dordtyart
ism bram vreven
schetsopdracht 'voor elkaar 2'
werktitel: groenten uit nootdorp!
gemeente pijnacker-nootdorp
ism annechien meier
div sociaal laboratorium lessenseries
i.o.v. HEDEN
2011
obs prinses amalia kunstwerk uitwerking en realisatie
prinses amalia school, Stroom Den Haag
ism angelique josten
Sociaal laboratorium, workshops
Mondriaan college ROC SCW
Stroom/Heden
oprichten stichting kunst in de klas, den haag
ism kunst in de klas, rotterdam
externe presentatie educatie programma 'rek je plek'
van nelle, hans venhuizen
kik, rotterdam en Openbare Daltonschool Overschie
ism angelique josten en fenna stapel
summernest, artefacten uit performances, tour de dada en till we eat again
stichting nest foundation/dcr
groeten uit bakkum! Fietsexpeditie en duintuin
Ism annechien meier
camping bakkum/cultuur compagnie noord holland
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2010
groeten uit scheveningen!
Ism annechien meier
voor de satalietgroep
zaal en projectie ontwerp, Orbital Re-Enactments, videoinstallatie van Joanne Lombard.
Hoogtij 24. den haag
Filmhuis Zaal5
lesplan 'sociaal laboratorium'
heden/stroom
prinses amalia ontwerp kunstwerk
workshop met de kinderen van de school
ism angelique josten
till we eat again, voedsel
Key of life, Leiden
ism joost nieuwenburg
2009
Tour de dada, merzbauw ontmanteling, dadaïstisch diner
Scheltema, Leiden/ Michiel Pijpe
ism joost nieuwenburg
Flexspace, ruimtelijke installatie in de bouw
voor studiedag over stedelijke transformatie in de tussentijd
Optrek, sabrina lindemans
Tuin der lusten, mengvorm van indoor moestuin en stadspark
totaalconcept, zomerprogramma
Stichting Nest, Den Haag
Stoeptegel grillen, eet-installatie
Het wilde weten, Rotterdam
Spatial layer, ruimtelijke vormgeving van tentoonstelling 'the other site'
Het wilde weten, Rotterdam
Air-diner tijdens afscheid Michiel Morel, ruimtelijke vormgeving
Heden
maaltijd ism joost nieuwenburg
Week van Ypenburg
P.J. Roggeband/ Heden
Koken op/langs het randje
Opening studio Wallis, reis naar Wallis (CH) concept, vormgeving en happen
happen ism joost nieuwenburg
Air-diner tijdens symposium Landing soon, ruimtelijke vormgeving
Heden
maaltijd ism joost nieuwenburg
Installatie 'In gesprek', WinterNest, DCR/ Nestruimte
2008
Verplaatsbare gezelligheid, installatie en diner
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CBK Dordrecht
Vega Vissen op de pier van dordrecht, concept en vormgeving
CBK Dordrecht/ Baracca
maaltijd ism joost nieuwenburg
Het oranje geheim, ruimtelijke vormgeving en mini proeverij uit de late middeleeuwen.
P.J. Roggeband, Kunstgebouw
Eetinstallatie Productie Pier, lancering s.mag2 i.o.v. Satellietgroep & Stroom
happen ism joost nieuwenburg
Tijdelijke stad, drager/omgeving voor de opendag van de besturing
maaltijd ism joost nieuwenburg, realisatie ism de besturing
KIK (kunst in de klas) 'Ik in mijn omgeving'
basisschool de waaier te rotterdam
Het project “Ik in mijn omgeving” is een onderzoek over ruimtelijk denken, doen en
ervaren voor kinderen van 4 t/m 11 jaar
i.s.m. Fenna Stapel
2007
Ontwerp nieuwe website Jansen & Josten www.jansen-josten.nl
Webbouw: Ulla Schirmbeck
Eetinstallatie met zeewiermenu
In opdracht van: S.mag / Satellietgroep
KIK (kunst in de klas), 'Ik op mijn plek'
Basisschool De Vierambacht te Rotterdam
Les programma over bewegen in de buitenruimte/performance - duur: 12 weken
i.s.m. Fenna Stapel
Eetinstallatie 'Hemels eten’ - kranen met eten dat visueel uit de hemel komt
In opdracht van: Naarden Fotofestival
i.s.m. Joost Nieuwenburg
'De kleine prins' - onderdeel interactieve tentoonstelling voor kinderen op basis van het
boek 'de kleine prins’ planeet van de juf/meester, 'de juf woont op school'?
In opdracht van: Villa Zebra
2006
Caterconcept/foodpresentatie met cognitieve dissonanten op beursstand tijdens
Nederland Innovatief beurs te Dordrecht.
In opdracht van: provincie Zuid-Holland
Foodpresentatie/mooncakes ‘Art & Talk1’ - thema: 'Chinese Dream'
In opdracht van: Galerie King Kong / Bas Tiemes
i.s.m. Angelique Josten
Presentatie 'Sokkel-attack' in Den Haag - Stand up 3 DCR avond m.b.t. naar buiten
treden van de DCR - www.dedcr.nl.
Concept: 'Heb jij je eigen standbeeld al?'
i.s.m. Rozemarijn Lucassen & Angelique Josten
Thema Caterconcept voor opening tentoonstelling de zee/das meer
In opdracht van: Ulla Schirmbeck
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Betrekking van nieuwe studio in broedplaats DCR
2005
Virtuele Sport Happening voor vormgevingsmanifestatie 'De Brabantse Spelen'/
Symposium 'Vormgeving & Sport'
In opdracht van: Nieuwe Brabantse Kunst Stichting
Bouwen en opknappen van mijn nieuwe studio in broedplaats DCR
Caterconcept voor tentoonstelling Tronen voor de koningin 500 personen locatie
Gemeentehuis
Den Haag het Atrium,
In opdracht van: Meubelcafé De Regentenkamer & Gemeente Den Haag www.regentenkamer.nl
Mini website, www.jansen-josten.nl
2004
Cateringconcept Febowanden
Tentoonstelling Breakthrough in de grote kerk
In opdracht van: Meubelcafé De Regentenkamer
Cateringconcept Febowand voor tentoonstelling Bookmarks, 80 personen
In opdracht van: Museum Meermanno
Iconen van deze tijd, buitenruimte concept Broekpolder
In opdracht van: gemeente Beverwijk
'TeliTableLamp' en 'Glow in the toilet' voor thema tentoonstelling Daglicht
i.s.m. L. Lelieveld
Villa Zebra, www.villazebra.nl
Concept voorstellen voor een tent/lamp voor multifunctionele ruimte in het Mauritshuis
Op verzoek van KEEN - Hans van der Pols
2003
Accentuering van de beneden Merwede ontwerpen van buitenruimte meubilair vanuit één
vorm variëren
In opdracht van: gemeente Sliedrecht
'Poemmachine' voor Villa Zebra - restylen van gedichtenmengtafel voor kinderen
In opdracht van: Marieke Stein
Kantel meubel - meubelcafé op locatie: Atrium Stadhuis, Den Haag
Autonome
'Smaakvolle Premiums' - Museum Van Loon
Subsidie stroom Nacht 'Nachtwandeling in de duinen'
2002
Voorstel voor geïntegreerde kunst gemeentehuis Middelburg
In opdracht van: gemeente Cuijk, o.l.v. Rau & Partners architecten
Aanpassing concept virtuele sportroute Westergasfabrieken.
René Jansen - Concept & Ruimtelijke vormgeving

In opdracht van: gemeente Amsterdam, Evert Verhagen
Inrichten van ruimte voor de grote vergaderzaal 'Rocking Chair', Trias zorgverzekeraars
I.s.m. Angelique Josten
Conceptvoorstel voor Villa Zebra, thema tentoonstelling over Chindogu's - inzending
'Toilet borstel extra lang'
Website villa zebra, www.villazebra.nl
Non profit
In opdracht van: Villazebra / Jet Monro
Re'creatie' ontwerp voor een zitje in de buitenruimte (Autonome)
2001
Decoratieve akoestische verbeteringen
In opdracht van: 'De straat' milieu en advies - Delft
Concept 'Citypicknick' - ontwikkeld voor kunstmanifestatie Parking van Stroom.
i.s.m. Angelique Josten & Lucas Lelieveld
Geselecteerd voor het uitwerken van een conceptvoorstel 'Geïntegreerde Kunst in
Gemeentehuis'.
Op basis van 'actief klimaat beton', verwarmde en verkleurend wachtruimte meubelen
In opdracht van: gemeente Cuijk, o.l.v. Rau & Partners architecten
2000
Expositie 'Sofa' in De Grote Kerk Den Haag - exposeren met ontworpen meubel 'A Tabel
and a Chair makes a Square'
Autonome
Concept 'Virtuele trimbaan' voor inpassing in het nieuwe park op het
Westergasfabrieken-terrein te
Amsterdam.
i.s.m. Angelique Josten
In opdracht van: gemeente Amsterdam, Evert Verhagen
Totaalconcept voor een theaterdiner voor 80 personen, waaronder het vormgeven van
fingerfood.
Streekschouwburg te Cuijk
i.s.m. Angelique Josten
1999
Eigen bedrijf: sinds januari 1999 werkzaam als zelfstandig beeldend vormgever
Gezamenlijke projecten onder de naam Jansen & Josten, Concept & Vormgeving
Ontwerp tentoonstelling voor Børge Mogensen een Deense meubel ontwerper
i.s.m. Angelique Josten
In opdracht van: Firma Josten, Deense meubelen
1998
Beurs van Berlage, eindexamen expositie
Design Academy Eindhoven
5 dagen beurstand Brabant Hallen, Deense meubelen
i.s.m. Angelique Josten,
René Jansen - Concept & Ruimtelijke vormgeving

In opdracht van: Firma Josten
Freelance
Feddow Claassen & Lucas Lelieveld (KEEN)
Studio Job
1997
Afgestudeerd aan AIVE, Design Academy Eindhoven- www.designacademy.nl
o.l.v. Rick van Baal, Desiree van Dijk en Jurgen Bey
'Virtuele sport' in de stad, een sportroute door de stad waarbij straatmeubilair/
elementen door kleine aanpassing tot volwaardige oefeningen zijn geworden.
'Verpakking' voor overleden huisdieren, een stijlvolle en zachte ‘verpakking’ om
overleden honden en katten zorgzaam in te wikkelen en op te baren.
Cum Laude en genomineerd voor de René Smeets prijs met het totale werk
1996
Onderzoeken van belang tijdens studie:
Onderzoek naar 'Ornamenten in de stad'
o.l.v. Jurgen Bey
Onderzoek naar 'De achterkant van de stad'
o.l.v. Jurgen Bey
Onderzoek naar licht in de 'Nachtwandeling'
o.l.v. Dirri de Bruin
Onderzoek naar 'Letterlijke gelaagdheden' in de architectuur
o.l.v. Dirri de Bruin
Onderzoek naar 'deuren'
o.l.v. Esther van de Wiel
1995
2e prijs HEMA ontwerpwedstrijd, toilet borstel, Musketier I
o.l.v. Gert-Jan van Surksum - www.IP3.nl
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