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Factsheet Designsector Barcelona
De regio Barcelona staat al lange tijd bekend als een centrum van creativiteit en kunst. Terwijl
de kunstzinnige roots van de stad al langer aanwezig zijn, heeft er sinds de jaren 80 van de
vorige eeuw een zogenaamde ´design boom´ plaatsgevonden. Deze expansie van de designsector in Barcelona en de wijdere regio was het gevolg van een verbeterde professionele en
educatieve infrastructuur in combinatie met een nieuwe vraag naar modernere producten en
concepten in de Spaanse samenleving.
Een combinatie van historische wortels en een ecosysteem van design instituten,
evenementen en opleidingen vertalen zich vandaag de dag in deze stad tot een van de
wereldhoofdsteden op het gebied van design. Voeg daaraan de relatief lage cost-of-living,
geweldige leefbaarheid en infrastructuur van hoog niveau van deze stad toe en de
aantrekkingskracht wordt al snel duidelijk.
De grote verzameling van talent die Barcelona te bieden heeft is voor een groot deel te danken
aan de grote verzameling van opleidingsinstituten in design-gerelateerde sectoren. Elk jaar
worden rond de 6000 studenten opgeleid door 50 verschillende instituten, die vaak zijn
opgezet door mensen uit de relevante sector, wat de aansluiting op de realiteit na afstuderen
verbetert. In totaal zijn er in Barcelona in creatieve sectoren maar liefst 7.700 bedrijven actief
die in 2014 samen 108.000 werknemers hadden.
Barcelona heeft de laatste jaren een snelle ontwikkeling ondergaan in facilitatie van de Design
sector in de stad. Een lichtend voorbeeld hiervan is het Disseny Hub Barcelona. Een initiatief
van de gemeente van Barcelona om de verspreide onderdelen van het creatieve landschap van
de stad samen te brengen en sterker te maken. Gevestigd in een gloednieuw, modern gebouw
bevindt zich een cluster van de belangrijkste designorganisaties van de stad.
De grote hoeveelheid creative professionals die Barcelona rijk is kunnen rekenen op effectieve
representatie en steun die de sterk ontwikkelde beroepsorganisaties van ontwerpers bieden.
De belangrijkste hiervan is de FAD, die met 1200 leden en takken in 5 sub sectoren (industrieel
ontwerp, kunst & craftwork, architectuur & interieur ontwerp, grafisch ontwerp & visuele
communicatie en image & fashion) een belangrijke rol speelt in de energieke designwereld van
Barcelona.

Events
FADfest - Juli 2016
Het jaarlijkse evenement van de FAD stelt het beste dat creatief Barcelona te bieden heeft
tentoon en brengt professionals, zakenleven en de gewone man dichter bij elkaar.
Website: http://fadfest.cat/website/?lang=en

Barcelona Design Week – Juni 2016
Het grootste jaarlijkse design evenement van Barcelona is in de laatste jaren uitgegroeid tot
een van de belangrijkste evenementen op de internationale kalender, met 11000 bezoekers.
Biedt een divers programma waar zowel lokaal toptalent als internationale spelers aanwezig
zijn om in kennis te delen en contacten te leggen.
Website: http://www.barcelonadesignweek.com/en/

Geïnterviewde ondernemers
Isabel Roig, Directeur Barcelona Design Center.
Design is een van de kernwaarden van onze stad, en het wordt door stad erkend als een van de
strategische sectoren. Daarom hebben we breed aanbod van programma´s en projecten om
buitenlandse bedrijven en ontwerpers te verwelkomen en te ondersteunen bij het ontwikkelen
van een design project.

Arnoud Krediet, Oprichter Estudio Nomada
Barcelona trekt veel creatieve mensen aan. Er is een enorm eclectisch, creatief segment
waarin mensen van over de hele wereld werken. Het is een enorme kans om vanuit deze
boheemse poel een bedrijf te beginnen.
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