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Meubel- en interieurontwerper
Sebastian (34) opent showroom:
“Tegen de stroom van de
massaproductie”

Sebastian Landuydt opent zijn nieuwe showroom in Voorde. — © Brent
Saey

VOORDE/BRUSSEL - Komend weekend opent

Sebastian Landuydt (34) de deuren van zijn
nieuwe showroom en atelier langs de
Brakelsesteenweg in Voorde. Daar wil hij zijn
collectie ambachtelijk gemaakt design en zijn
werkwijze voorstellen.
Brent Saey
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Na verschillende jaren in loondienst te hebben
gewerkt als interieurdesigner maakte Sebastian
twee jaar geleden de sprong om zelfstandige te
worden als meubel- en interieurontwerper. “Ik
ontwerp en realiseer vooral op maat gemaakte
projecten”, vertelt zaakvoerder Sebastian
Landuydt. “Daarnaast heb ik ook een vaste
collectie meubelen waarvoor ik samenwerk met
enkele partners. Wat ik het liefste doe, is zelf
projecten met designmeubels ontwerpen en
uitwerken, maar evengoed ga ik aan de slag met
ideeën van klanten”, gaat Sebastian verder. “De
focus ligt op het handgemaakte. Daarmee wil ik
tegen de stroom van massaproductie varen.”
De ontwerper, die in Brussel woont, ontwerpt en
monteert zoveel mogelijk in eigen atelier. Met zijn
bedrijf Domum (huis in het Latijns red.) Interior And
Furniture realiseerde Sebastian al totaalinterieurs in
binnen- en buitenland. Van een avant-gardistisch
appartement in de Brusselse Dansaert-wijk tot een
luxueus appartement in het Spaanse Madrid. “De
showroom en het atelier in Voorde is een mooie
opportuniteit en uitvalsbasis voor mijn projecten”,
klinkt het.
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Duizenden volgers

“In die projecten kan ik écht mijn creatieve ei en
passie kwijt. Voor de uitvoering ervan werk ik enkel
met eersteklas schrijnwerkers, net zoals voor de
eigen collectie.” De naambekendheid van de
ontwerper en meubelmaker zit in de lift door
duizenden volgers op Instagram. “Die aandacht is
mooi meegenomen, maar ik wil graag lokaal meer
mijn stempel drukken en vooral mensen mijn werk
laten voelen en beleven in het echt. Vandaar de
showroom met atelier in Voorde”, zegt Sebastian.
Om de opening van zijn showroom in de kijker te
zetten houdt Sebastian twee opendeurweekends
van 16 tot en met 18 september en 23 tot en met
25 september, telkens van 11 tot 19 uur. De
showroom is te vinden langs de Brakelsesteenweg
552 in Voorde (Ninove). Meer info via
www.domuminterior.com.
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