creme de la crema

michael van de moortel

cynthia jacobs

coffee lab

barista expert

contemporary designer // artist

foodbar

authorized SCA trainer

jewellery shape people

coffee experience center

coffee consultant

objects meet spaces

& training center

competition judge

stories create interiors

& passionate about coffee

michael’s story
De mensen bewustmaken en laten genieten van een aangename,
verrassend heerlijke smaaksensatie is de passie van Michael.
Koffie in al zijn variëteiten, smaken en zetmethodes, met respect voor
iedereen die daar heel veel energie en passie heeft ingestoken.

COFFEE LAB

Cynthia Jacobs
juweelontwerp
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cynthia’s story
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gemaakt met hand, hart en ziel

Al sinds mensenheugenis hebben juwelen naast het uitdrukken van
vermogen, rang en status ook een intiemere betekenis. Ze drukken
Personalia :

adres : H. Consciencestraat 70
8800
Roeselare
vaak een hechtere
band
tussen mensen uit. Het is precies uit die
België
tel/fax : + 32 (0)51 20.49.41
diepere, persoonlijke
associaties dat Cynthia Jacobs haar inspiratie
e-mail : info@cynthiajacobs.be
web : www.cynthiajacobs.be

put.

In haar relatiejuwelen zoekt zij die immateriële, sterke banden in een
geboren : 10 juli 1965, Blankenberge.

even krachtige vorm te vertalen.
Opleidingen : - Kunstacademie, Sted. Academie Brugge
- workshop ‘verloren wastechnieken’, privéschool Johan Nyssen, Brugge
- Beroepsopleiding polyvalent schrijnwerk Wondelgem
- Juwelier-goudsmid, Vormingsinstituut Kortrijk
- Juweelontwerp, Sted. Academie Schone Kunsten St. Niklaas

JEWELLERY

Loopbaan :

- 5 jaar polyvalent schrijnwerker en meubelmaker Brugge
- 5 jaar in Galerie Sofie Lachaert Editions Gent
- sedert 1995 als zelfstandig juweelontwerpster

Selecties en prijzen : - Geselecteerd door het VIZO in april 2001.
- Laureaat en ereplaket voor de Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de
provincie West-Vlaanderen in 2001.
- Finalist ‘Brugs soevenir’ voor ‘Tapis Plein’ en Corpus ’05, Brugge (B)
Werk in permanentie : - Nederlands textielmuseum, Tilburg (NL)
- SM, ’s Hertogenbosch (NL)
- Galerie Topkapi, Rennes (FR)
- Het Monument, St. Niklaas (B)
- Paté du Chef, Mechelen (B)
- Apeldoorns Museum, Apeldoorn (NL)
- MUHKA, Antwerpen (B)
N E W S I T ETraffic, Dubai (UAE)
- Must have-shop, Moskou (RUS)
C O M I N G S O- O
N Museum, Londen (UK)
V&A
- Galerie Beyond, Antwerpen (B)

visit us

contact us

H. Consciencestraat 70

+32 (0)51 204 941

B-8800 Roeselare

info@cremedelacrema.be

