
COEN! Art&DesignSale
aan de route van GLOW Eindhoven 

zondag 11 november 2012
14:00 - 18:00 uur  ‘t College 30  Eindhoven

testbeeld - digifish - k’do ding - foldr - faithless - nudes - 
digital flowers - brabants kwartiertje - love hope faith



COEN! Art&DesignSale tijdens GLOW
zondag 11 november 2012 van 14:00 tot 18:00 uur in Eindhoven

Hou je van kunst en vormgeving? Op zoek naar mooie en betaalbare 
kunstwerken of designobjecten? Of wil je iemand verrassen met een 

blijvend waardevol cadeau? 

Grijp dan je kans op zondag 11 november 2012 tijdens de unieke 
Art&DesignSale in Eindhoven. Nog leuker: aansluitend kun je GLOW 

2012 bekijken. Onze studio ligt aan de wandelroute.

Tijdens de Art&DesignSale kun je eigenaar worden van een echte 
COEN!  Veel ontwerpen en kunstwerken van Coen van Ham zijn die 
dag voor jou verkrijgbaar. En nog mooier: met een flinke korting die 

kan oplopen tot wel 60%. Dus meld je aan en kom naar de studio van 
COEN! aan ‘t College 30 in het centrum van Eindhoven. 

Coen van Ham is uiteraard ook zelf aanwezig.

Meld je aan via info@coen.info. 
Je staat dan op de gastenlijst én je ontvangt de digitale catalogus om 

alvast te kiezen en te reserveren. Want natuurlijk geldt op=op.

Graag tot dan!

COEN! Art&DesignSale  
wanneer? zondag 11 november 2012

hoe laat? 14:00 tot 18:00 uur
waar? ‘t College 30 Eindhoven 

- betalingen alleen contant, bedragen zijn inclusief 21% btw, pinautomaat om de hoek

- reserveren van werk vooraf mogelijk via info@coen.info  

-alle werken op voorraad kunnen direct na betaling meegenomen worden 

- de digitale catalogus voor andere vrienden met interesse is verkrijgbaar via info@coen.info 

- in verband met de beperkte ruimte in de studio is het aantal gasten gelimiteerd

- parkeren kan bij de parkeergarage van de Heuvelgalerie of aan het Stadhuisplein



 

 

formaat 
oplage 

materiaal 
 

normale prijs 
introductieprijs 

 

 

love hope faith (2012)
Coen van Ham 

Love, hope, faith: drie belangrijke waarden zijn door COEN! 
vormgegeven in een reflecterend symbool. Draag dit sieraad in een 
tijd van verandering. Een kenmerkend ontwerp met een helder verhaal. 
Toon liefde, hoop en geloof aan jezelf, de ander en aan de rest van de 
wereld.

Standaard wordt een halskoord geleverd maar andere toepassingen 
zijn ook mogelijk. Love, hope, faith bevat naast het sieraad een 
bijsluiter met daarop drie minigedichten van Coen van Ham. Tijdens 
het ontwerpen schreef hij flarden tekst bij de schetsen. Zoals hij tegen 
deze waarden aankijkt. De minigedichten op de bijsluiter zijn daarmee 
een persoonlijk cadeau van de ontwerper. Dit waardevolle sieraad is 
gemaakt in Nederland. 

55 x 40 x 3 mm
niet gelimiteerd
316L chirurgisch roestvrijstaal met halskoord  

79 Euro 
70 Euro: let op: deze uitzonderlijke introductieprijs is alleen 11 
november geldig!

nieuw! 
 
 



 

testbeeld (2006)
Coen van Ham 

Het testbeeld is door COEN! herontworpen als verbeelding van de 
Publieke Omroep. Het vertrouwde testbeeld is vertaald naar kleurrijke 
kunstuitingen in het gebouw op wandpanelen en raambekleding. 
Gebaseerd op dit ontwerp is een serie van zestien kleurrijke giclees 
gemaakt, die samen het testbeeld vormen. Ieder werk is in een 
gelimiteerde oplage van 50 stuks vervaardigd. Alle werken zijn 
gesigneerd, genummerd en ingelijst in aluminium lijst met glas.  

50 x 60cm, beeld 30 x 40cm
50 series van 16 versies
Giclée op 600g photorag papier,        
ingelijst in aluminium lijst

De allerlaatste losse exemplaren zijn nog per stuk verkrijgbaar 
daarna alleen nog per serie van 16 stuks
    
serie 14: 2, 3, 5
serie 15: 3, 8, 12, 14
serie 17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 
295 Euro per los exemplaar 
195 Euro per exemplaar, 2 stuks nu voor 350 euro
 
3900 Euro per complete serie (van zestien exemplaren)
2900 Euro per complete serie (van zestien exemplaren)
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oplage 

materiaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normale prijs 
A&D Sale prijs 

 
normale prijs 

A&D Sale prijs



collectie
 

T1          T2       T3      T4

T5          T6       T7      T8

T9          T10       T11      T12

T13          T14       T15      T16
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oplage 

materiaal 
 
 

normale prijs 
A&D Sale prijs 

 
normale prijs 

A&D Sale prijs 

 
digifish (2010)
Coen van Ham 

Shanghai. Stad van uitersten. 
Lichtstad en productiestad. Digitaal en analoog. Groeiend of 
verstikkend. Ontwikkelingen sneller dan het licht in een eeuwenoude 
traditie.  
Kunst, snelheid en innovatie in harmonie met natuur, bezinning en 
traditie.

Shanghai inspireerde Coen van Ham tijdens een werkbezoek. Hij ving 
de stad in intrigerende beelden en gaf ze de naam Digifish. Raak 
geïnspireerd door zijn impressie van, en reflectie op, deze 18-miljoen-
mensen-metropool. 

60 x 90 cm of 120 x 180 cm
5 (chinees geluksgetal) per formaat
Lambda fotoprint verlijmd aan plexiglas, 
achterzijde voorzien van Dibond en ophangframe
 
1000 Euro per stuk (60x90 cm)    
750 Euro per exemplaar 
 
2500 Euro per stuk (120x180 cm)   
1750 Euro per stuk 
 
 



collectie 

DIGIFISH.01

DIGIFISH.03

DIGIFISH.02

DIGIFISH.05

DIGIFISH.04



 
k ‘do ding (1997 | 2006)
Coen van Ham | COEN!

Met K´Do Ding (Pres ´N Thing) is door Coen van Ham de grens 
onderzocht tussen wanneer een object een verpakking is en 
wanneer een (interieur)product. En hoe hiermee de gebruiks- en 
belevingswaarde van verpakkingsmateriaal te verlengen. Zo wordt dit 
product duurzamer door meerwaarde en hergebruik toe te voegen.

De gebruiksmogelijkheden zijn legio. Zo kan K´ Do Ding onder andere 
gebruikt worden als bloempot, champagnekoeler, doos, placemat, 
broodmand, opbergbak, bowlkom, cadeaupapier, vaas, saladeschaal, 
popcornbak of fruitschaal. K´Do Ding is verkrijgbaar in drie 
oerhollandse prints: Brabants Bont, Zeeuws Kant en Delfts Blauw. 

44 x 44cm, als schaal ca. 40 x 10 cm, als bak, vaas of doos ca. 25 x 25 cm 
onbeperkt
print op gelamineerd van gemetalliseerd papier met verchroomde 
drukknopen
 
24,95 Euro per stuk    
20 Euro per stuk 
vandaag extra voordelig om uit te delen of als cadeau: 
6 stuks voor maar 100 Euro 

 

 
 

formaat 
oplage 

materiaal 
 
 

normale prijs 
A&D Sale prijs 



collectie 

K’do Ding - Brabants Bont

K’do Ding - Zeeuws Kant

K’do Ding - Delfts Blauw

K’do Ding - Amsterdams Goud



 
FOLDR (2010)
COEN! voor Van Esch

FOLDR is een tijdschriftenhouder voor aan de wand. Het heeft vier 
schappen voor mooie magazines. Het ontwerp kenmerkt zich door 
efficiënt materiaalgebruik, tijdloze eenvoud en een helder patroon. 

Dit maakt FOLDR tot een product dat recht doet aan haar functie:  
het in volle glorie tonen van folders of magazines, thuis of op kantoor.  
Een eyecatcher voor u?

FOLDR is opgenomen in de gerenommeerde collectie van Van Esch.  
www.van-esch.com

1440 x 280 x140mm 
onbeperkt 
metaal: in wit, zwart en zilvergrijs
 
213 Euro   
200 Euro

op dit moment nog 1 zwarte versie op voorraad, overige versies 
worden nageleverd: alle bestellingen op de A&D Sale worden nog voor 
de feestdagen geleverd! 
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collectie
 



 
faithless (2009)
Coen van Ham 
 
Coen van Ham onderzocht het spanningsveld tussen het stoffelijke 
en het spirituele. Resultaat is een vernieuwd beeldmerk van het kruis. 
Geloof je in een God, in jezelf, of in de kracht van de economie? 
Faithless bestaat uit de vier houtsoorten waar het kruis van Jezus is 
gemaakt. De voorzijde is voorzien van 24 karaat verguld messing.

Voor Faithless is een speciale website gemaakt. 
kijk eens op www.faithless.me

280 x 210 x 41mm 
33, de leeftijd waarop Jezus stierf 
MDF, houtfineer (palmhout, cypres, ceder, olijf), 24 karaat verguld messing 
inclusief bewaarcassette en cahier
 
2200 Euro    
ongelofelijk maar waar: 1800 Euro per stuk
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digital flowers (2009)
Coen van Ham 
 
Memoborden zijn vaak saai. Op schilderijen mag je geen memo’s 
plaatsen. Dit magnetische memokunstwerk combineert beide tot een 
kleurrijk object. Digital Flowers is gebaseerd op oude Nederlandse 
bloemstillevens. Het confronteert de toeschouwer met de algemene 
visie op de meerwaarde van kunst. 

Digital Flowers geeft een kleurrijke touch aan uw werkruimte of 
interieur en is verkrijgbaar in vier versies Dying Dignity, Shiny Sparkle, 
Eclectic Explosion en Everlasting Love.

81 x 97cm, beeld 71 x 87cm 
gelimiteerde oplage  
print op reliëfvinyl, bevestigd op metalen Dibondpaneel, ingelijst, compleet 
met 5 zwarte magneten
 
600 Euro per stuk  
250 Euro per stuk 

Uitzonderlijk betaalbaar. ook mooi op kantoor! 
Korting van bijna 60%!
nog vier versies verkrijgbaar
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collectie 

Dying Dignity

Eclectic Explosion

Shiny Sparkle

Everlasting Love



 
brabants kwartiertje (2008) 
Coen van Ham 
 
Het bekende Brabants Kwartiertje. Dat is niet te laat komen op 
een afspraak maar het juist oprecht aandacht geven aan elkaar. Dit 
Brabants Kwartiertje, praktisch toegepast als horloge, geeft de tijd 
aan die u nog even kunt besteden aan wat werkelijk belangrijk is: tijd 
voor elkaar.

Aangezien dit product is ontworpen als relatiegeschenk voor de 
provincie Noord-Brabant zijn hier nog slechts enkele versies van 
verkrijgbaar. Een collectorsitem. Op=op!

n.v.t.
n.v.t. 
glas, metaal, leer

99 Euro  
50 Euro per stuk 

Op dit moment nog 3 stuks verkrijgbaar! 
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nudes (2001-2010)
Coen van Ham 
 
Het menselijk lichaam is voor Coen van Ham een zoektocht naar 
vorm, lijn, leven en ruimte. Een ontdekkingsreis met het lichaam als 
landkaart. Zijn werken, voornamelijk op papier, zijn krachtig van toets 
en lijn. Lichamen verworden landschap en bijzondere details ontstaan 
vanuit de directe manier van werken. Het werk is contrastrijk en 
kleurrijk.

Zie voor een volledig overzicht van werken www.coenvanham.nl 
Via de mail kunt alvast werken reserveren zodat u zeker bent van uw 
favoriete kunstwerk!

50 x 70cm 
unica 
gouache en krijt op papier, ingelijst in aluminium lijst
 
395 Euro per stuk  
200 Euro per stuk  

Naast de versies uit deze catalogus zijn ook nog andere werken te 
zien en te koop tijdens de sale. Een extra reden om langs te komen!
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collectie (man)

M1

M3

M5

M2

M4

M6



M7

M9

M11 (verkocht) 

M8

M10

M30



M17

M15

M13

M18

M16

M14



M23

M21

M19 

M24

M22

M20



M29

M27

M25

M30

M28

M26



M35

M33

M31

M36

M34

M32



collectie (vrouw)

V4

V2

V38

V5

V3

V1 

V38



V10

V8

V6

V11

V9

V7



V16

V14 

V12

V17

V15 

V13



V22

V20

V18

V23

V21

V19



V29

V27

V24

V30

V28

V25



V36

V34 

V31

V37

V35

V32


