
 

Persbericht 
 
Terugblik op Antwerp Jewellery Week 2022 

JUWELEN IN DE SCHIJNWERPERS TIJDENS DE EERSTE ANTWERP 
JEWELLERY WEEK 

  

Van 1 tot en met 6 oktober stond Antwerpen in het teken van het juweel én het 
sieraad. Antwerp Jewellery Week bracht voor het eerst gevestigde juweliers en 
opkomend talent samen in Antwerpen. 

 Antwerpen creatieve hot spot van Vlaanderen 

Antwerp Jewellery Week is een stads breed evenement. AJW verbindt en 
promoot het hedendaags juweel in Antwerpen in al zijn facetten. AJW is dé 
uitgelezen manier om de boeiende juwelenscène van de metropool te 
ontdekken aan de hand van een waaier aan initiatieven. 

Onbekend is onbemind 

Naast de focus op het traditionele juweel was het voor AJW ook noodzaak om 
te focussen op het “alternatieve sieraad”, waar naast vakmanschap, creativiteit 
en innovatie centraal staan. 

AJW biedt een forum aan jonge ontwerpers en stimuleert creatief opkomend 
talent. 

De samenwerking met academies en kunstscholen zorgt ervoor dat het grote 
publiek de diversiteit en kwaliteit kan ontdekken die afgeleverd wordt door deze 
onderwijsinstellingen. 

Jewellery Talks 

Een forum waar specialisten uit het veld samenkomen om hun visie te delen. 
Waar meningen, opinies gedeeld worden en het creëren van synergieën 
centraal staan. 

Vinciane van Grotenhuis, organisator AJW verwoordde het als het volgt: 
“Zonder samenwerking is er geen project. Koester visies en meningen” 
. Vinciane sloot af met een quote van wijlen Caroline Pauwels, rector 
VUB, “Speak Freely, Listen Respectfully, Different Opinions Matter”. Een 



 

perfecte samenvatting van de eerste editie van de Jewellery Talks 
georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Antwerpen (KASKA). 

Jewellery Tour 

Een parcours werd uitgestippeld in het historisch centrum van Antwerpen langs 
artisanale juweliers, galerijen en sieraadontwerpers, die samen hun schouders 
onder het project zetten met open ateliers, tentoonstellingen en workshops. 

  

Antwerp Jewellery Week 2023 

De 2de editie van de Antwerp Jewellery Week vindt plaats van donderdag, 28 
september tot en met woensdag, 4 oktober 2023 in Antwerpen. 

Meer info over Antwerp Jewellery Week vindt u 
op www.antwerpjewelleryweek.com 

Contact: Vinciane van Grotenhuis - vinciane@gemconsult.be 
 

 

Antwerp Jewellery Week is een onafhankelijk initiatief van Gemconsult. 
Gemconsult is gespecialiseerd in marketing en promotie van luxe producten, 
treedt op als adviseur en consultant voor overheidsinstellingen en privé 
bedrijven.  

www.gemconsult.be 
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