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Dit jaar omvat de selectie handgemaakte tassen van Eric Beauduin drie grote
thematische lijnen: de man, jeans en reizen. De selectie die te zien is op de
'Press Days' en trouw blijft aan zijn concept van herbekleding met leren kledij,
illustreert opnieuw de diversiteit van zijn werk.
DE SELECTIE VAN ERIC BEAUDUIN
De man
LARGE ZOOM "BIKER
Een grote, soepele zwarte tas met details van een motorjekker. ‘Besace’ tas als ze
wordt gedragen met de schouderriem, terwijl de bovenste zoom fungeert als
sluitklep. Een tas die op vele manieren kan worden gebruikt als die wordt gedragen
met de handvaten in de hand of over de schouder.
SMALL SHOULDER SNEAK ZWART/KARAMEL
‘Besace’ tas van gemiddelde grootte in twee kleuren met vier vintage zakken aan de
buitenkant.
De jeans
HILLARY JEANS DELAVE / KALFSLEER VELOUR BLAUW / KARAMEL LAM
Grote, vierkante handtas die gesloten is door een rits met drukknoppen aan de
zijkanten. Deze tas, een aangepaste versie van het eerdere model Barack die dan ook
als knipoog Hillary genoemd werd, is gemaakt uit vintage jeans en nieuw leer dat in
Frankrijk en Italië gekocht is.
MEDIUM BACK SNEAK JEANS / ZWART KALFSLEER
Aanpasbare schoudertas/ rugzak met druksluiting op de bovenkant die gesloten op de
rug gedragen kan worden en open over de schouder als tas om van alles in te steken.
Een iconisch model dat beschikbaar is in vier verschillende groottes. Het is dit
model dat de ontwerper zelf alle dagen draagt. Deze bestseller wordt hier in haar
jeans/ zwarte bomber versie in kalfsleer voorgesteld.
Reizen
GORDO KALFSLEER EN ZWART NUBUCK
De Gordo tas, een historisch model van de ontwerper, werd gebruikt voor de
installatie die zijn werk hernam op de tentoonstelling over Belgische mode in Bozar

verleden jaar. Een volledige oversize tas waar van alles in kan en die, eenmaal je
die draagt, speelt met de verwarring tussen tas en kledingstuk. Met haar grote
oppervlaktes met veel zakken (afkomstig van vintage jassen) brengt het een
eerbetoon aan het concept van recuperatie van de ontwerper. De tas verleidt in het
bijzonder Fransen en Japanners.
TRIPLE A KALFSLEER EN BRUIN LAMSLEER
Een grote reistas geïnspireerd op de transporttassen van alpinisten (patronen die
worden hernomen op een waterdichte Alpino tas). Ze bestaat uit twee vaste handvaten
en een schouderriem. Het is een reuzenformaat dat een eerbetoon brengt aan haar
originele concept van de herbekleding van kledij in leer met minstens 6 vintage
buitenzakken.
DE RADICALE ELEGANTIE VAN ÉRIC BEAUDUIN
Eric Beauduin is een Belgische ontwerper die zweert
hand
zijn
vervaardigd.
Hij
bewerkt
leer
en
recyclagemateriaal combineert met nieuw leer. Zijn
cliënteel dat let op de ecologische voetafdruk. Hij
zijn inspiratie.

bij unieke stukken die met de
maakt
tassen
waarvoor
hij
creaties zijn gericht op een
werkt op bestelling of volgens

Het boutique-atelier van Eric Beauduin ligt in Brussel, in de Horta wijk (SintGillis). Het is ondergebracht in een fraai herenhuis met een Art Nouveau gevel. Dit
boutique-atelier is 3 dagen per week toegankelijk voor het publiek (op donderdag,
vrijdag en zaterdag van 12u tot 18u).
In een sober en licht universum ontdek je de nieuwste tassen van deze artiest met
vele gezichten. Ze hebben allerlei soorten afmetingen, kunnen op diverse manieren
gebruikt worden en zijn voorzien van kleine schouderriemen. Het atelier stelt ook
andere unieke stukken voor zoals interieur accessoires in leer, in een aparte stijl
(kussens, kleine zetels), maar steeds perfect elegant.
Het palet is sober, het aantal kunstgrepen opzettelijk beperkt en de zorg voor
detail getuigt van extreme nauwkeurigheid. Resoluut radicaal maar altijd in stijl
en verfijnd. Elk herzien stuk leer heeft haar eigen verhaal. Door zijn blik als
ontwerper maakt Eric Beauduin van elke tas een uitnodiging tot avontuur.
LANCERING VAN DE ONLINE BOUTIQUE
In 2016 heeft Eric Beauduin zijn online boutique geopend (www.ericbeauduin.be) die
toegankelijk is voor heel continentaal Europa. Ze vult het aanbod van het boutiqueatelier aan (bestellen en creatie op maat), door unieke stukken voor te stellen die
‘One off’ worden van zodra een klant overgaat tot de aankoop.
Het aanbod dat wordt voorgesteld op de online boutique gaat van 135 tot 500 €:
Tassen met schouderriemen (135 à 150), met bont in kleine formaten (390 tot 400),
tassen uit met elkaar verweven riemen (390 tot 400), tassen met schouderriemen in
contrasterende combinaties (combinatie van kleuren: bruin, blauw, zwart...),
computerhoezen (350 tot 390), kussens/tassen (2 formaten van 350 tot 390 met
schouderriemen).
PRAKTISCHE INFO
ONLINE BOUTIQUE:
www.ericbeauduin.be
ADRES:
Charleroisesteenweg 229
1060 Brussel
OPENINGSUREN:
Donderdag, vrijdag en zaterdag 12:00 tot 18:00
CONTACT:
contact@ericbeauduin.be
+32(0)2 534 72 10
PERS CONTACT:
Caracas PR - info@caracascom.com - 32 495 22 07 92

