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Nieuwe kunstervaringen bij nhow Brussels
nhow Brussels inspireert haar gasten met kunst in hotelkamers
en openbare ruimtes. Elke verdieping is door een andere
kunstenaar ingericht met een bepaalde kunstvorm, van de gang
tot de hotelkamers, waar exclusieve kunstwerken worden
tentoongesteld. Ook in de lobby zijn voortdurend nieuwe
kunsttentoonstellingen te zien.

Brussel, 6 december 2021. In november gingen de nieuwste samenwerkingen van start in

nhow Brussels, de Creative Hub. Op de vijfde verdieping met digitale pop-art kunstenaar

MARTINPLASTICIEN, op de zesde verdieping met de vrolijke artiest ROXEHA en in de lobby

met kunstenaar Ruggiero. Het hotel brengt een unieke creatieve ervaring en prikkelt haar

gasten met kunstwerken in alle hotelkamers en openbare ruimtes.

 

Tentoonstellingen in de lobby

 

Vanaf het moment dat gasten het hotel binnenkomen, worden ze geïnspireerd door kunst.

Momenteel door een tentoonstelling van puur vakmanschap uit Italië van kunstenaar Ruggiero

Maria Rutigliano. In samenwerking met NooN Consulting Art Center zijn tot 31 januari 2022

vijf pictosculpturen van Ruggiero te bewonderen in de lobby.

 

Unieke kunstervaringen op elke verdieping

 

⏲

https://nhhotels.pr.co/
https://www.noonconsulting.art/rugiero-rutigliano.html


Bij het inchecken kunnen gasten kiezen van welke kunstvorm ze willen genieten tijdens hun

verblijf. Alle hotelkamers zijn ingericht als een kunstenaarsatelier: bij binnenkomst is er een

explosie van kleuren en prints, net zoals in een atelier waar gewerkt wordt. Het slaapgedeelte is

daarentegen juist rustig, als een witte canvas wachtend op haar kunst. Elke verdieping is door

een andere kunstenaar ingericht. Op het moment dat je uit de lift loopt, bevind je je helemaal in

een bepaald kunstthema. De kamers op de verdieping hebben een uniek kunstwerk van deze

kunstenaar, dat alle aandacht krijgt door zijn neutrale omgeving.

 

Oude iconen op een moderne manier herbeleven? Kies een kamer op de vijfde verdieping,

voorzien van digitale pop-art van MARTINPLASTICIEN en ontmoet Steve McQueen en Freddy

Mercury direct vanuit je bed.

Van links naar rechts: MARTINPLASTICIEN in de lobby met geselecteerde kunstwerken,

"Robert Plant I" van MARTINPLASTICIEN op de vijfde verdieping

 

Heb je liever een shot vreugde voordat je de dag start? Kies dan een kamer op de zesde

verdieping en stap uit bed met zicht op een van de vrolijke kunstwerken van ROXEHA. Haar

universum van ronde vormen zoals de zon, mandala's en andere funky figuren laten je

gegarandeerd glimlachen.

 

https://www.instagram.com/martinplasticien_nhow/
https://roxeha.com/
https://nhhotels.pr.co/images/410777
https://nhhotels.pr.co/images/410779


Van links naar rechts: ROXEHA op de zesde verdieping, nhow room atelier met “Shine

Bright” van ROXEHA

 

Houd je van abstracte kunst, dan is een van de kamers op de zevende verdieping iets voor jou!

De opzwepende emoties uit de abstracte schilderijen van Jessica Thacker, geïnspireerd op

hedendaagse muziek, laten je de dag met frisse energie tegemoet treden. Scan de QR-code naast

het schilderij om direct de bijbehorende muziek te luisteren.

https://www.jessicathackerart.com/
https://nhhotels.pr.co/images/410780
https://nhhotels.pr.co/images/410781
https://nhhotels.pr.co/images/393902
https://nhhotels.pr.co/images/410785


Van links naar rechts: nhow room atelier met “Best Day Ever” van Jessica Thacker, Jessica

Thacker met geselecteerde kunstwerken in galerie

 

 

Ongeacht het doel van je verblijf, of het nu gaat om een   vergadering of om de stad te ontdekken

tijdens een stedentrip, elke kamer geeft de ultieme nhow-ervaring: een uniek uitzicht over

Brussel of de Botanische tuin, een groot bureau om te lezen of te werken, moderne faciliteiten

en een badkamer geïnspireerd op de werkplek van de fotograaf, de dark room: mysterieus,

donker en met hier en daar een vleugje kleur.

 

Creatief ontbijt in het restaurant

 

Na een goede nachtrust kunnen gasten ontbijten in een creatieve, inspirerende omgeving.

Graffitikunstenaar Diezijner x With Jeej  heeft de muren, pilaren en de cheat-day-station, waar

je allerlei soorten pannenkoeken en wafels kunt krijgen, versierd met zijn unieke graffitikunst.

 

Van links naar rechts: cheat-day-station door With Jeej x Diezijner in ontbijtzaal, badkamer

 

 

Open voor nieuw talent: stuur je portfolio

 

https://nhhotels.pr.co/images/393914
https://nhhotels.pr.co/images/410787


OVER NH HOTEL GROUP NORTHERN EUROPE

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam,
Buenos Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,
trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

For more information, visit www.nh-hotels.com and www.nh-collection.com.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship
hotels, en de nhow designhotels. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht klaar om de
beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. De hotels van NH Hotel
Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen in 2014, 2015 en 2016. Kijk voor meer
informatie on www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Het hotel staat open voor samenwerkingen met nieuwe kunstenaars voor de overige

verdiepingen en zal regelmatig haar tentoonstellingen in de lobby vernieuwen. Heb je interesse

om samen te werken? Stuur je portfolio naar kunstkenner Alain Bouchat via a.bouchat@nh-

hotels.com.

http://www.nh-hotels.com/?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com./?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/


Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/

NH Hotel Group Northern Europe

https://www.nh-hotels.de/corporate/de
https://www.nh-collection.com/de
https://www.nh-hotels.de/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_nhhotels
https://nhhotels.pr.co/
https://nhhotels.pr.co/

