
ANNELIES HERMSEN, COCKTAILS & COMPANIONS

Ik voel me thuis in de wereld van eten en drinken, niet alleen als consument maar ook als ontwerper. Ik zie mijzelf niet als interieurvormgever maar als

createur van een totaalconcept. waarin mijn voorliefde VOOf koken en de respectvolle omgang met voeding voorop staan. In het concept VOOf 'Cocktails &

Companions' zijn interieur. eten en drinken met elkaar verweven.

Inspiratie was een optelsom van frustraties, irritaties en interessante bronnen. Het staand een kopje espresso drinken aan een Parijse bar. Clubs met lounge

delen. Verschrikkelijke bittergarnituur bij je biertje. Lange staantafels waar iedereen gezellig bij kan aanschuiven. Lustopwekkende ingrediënten. Snack

behoefte bij het drinken. Huiselijke, moderne, lege, lichte, futuristische en sfeervolle interieurs. Oe hapjes die ik voor de SOC heb gecreëerd staan op de

kaart als 'companions' , deze naam refereerd naar de manier waarop er is gekeken naar het samen gaan van cocktails en hapjes.Het zijn geen amuses maar

ook geen voltallige gerechten. Ze kunnen per persoon besteld worden en er kunnen suggesties gegeven worden welke 'companion' het beste bij de cocktail

naar keuze past.

Ik ben uit gegaan van een pand van um. Bij

24 m. Aan de hoge staantafels is plaats om

met groepen collega's of vrienden een hapje

en een drankje te nuttigen. Eventueel

kunnen er barkrukken (Barley) bij geplaatst

worden. Het lounge podium met de ronde

Bond & Bonnie meubels is zo verhoogd dat

iedereen zich op dezelfde ooghoogte

bevindt. Verschil in hoogte, hetzelfde

perspectief. Veel gebruik heb ik gemaakt van

donker hout, het komt terug in de vloer, de

staantafels en als wand bekleding. Om

hygiënische redenen heb ik de bar en de

keuken van roestvrij staal gemaakt, ook de

toiletwand is van dit materiaal. Op de

linkerwand is een enorme print van een

aantal takken te zien, dit om rust te

scheppen en een beeld te geven van een

natuurlijke omgeving.


