De standhouders:
1. Patricia COUTON
Patricia Couton maakt olieverfschilderijen op doek in klein en groot formaat (thema’s : Brussel,
België,…). Ze print haar modellen ook op doek om onder andere postkaarten te produceren.

2. Monique GROSSEN
Monique Grossen creëert juwelen, broches en patchworktassen met kleine kraaltjes. De juwelen
en de broches worden gemaakt door email op een metalen plaat aan te brengen en vervolgens op
900° te bakken. Ze gebruikt ook natuursteen, houtpasta en pentekeningen.

3. Arlette CHIKHANI
Arlette Chikhani verkoopt een breed gamma decoratieve objecten.

4. Johnny CLAUW
Johnny Clauw staat al meer dan 25 jaar op deze markt en werkt al heel zijn leven met aardewerk. Hij
maakt gebruik van zandsteen, gebakken op 1240°, en van porselein, waarmee hij onder meer
sleutelhangers of parfumbranders maakt.
Hij begint steeds met een gipsen negatief van de gevels van de Grote Markt, waarna hij dit negatief
gebruikt om verschillende identieke afdrukken te maken. Na het drogen worden deze geglazuurd en
langzaam gebakken.

5. José Maria LOPEZ LOPEZ
Deze Nicaraguaanse keramist staat al sinds 1999 op de Agora-markt. Beeldhouwer en juwelier van
opleiding, koos hij er toch voor keramische technieken te ontwikkelen.
Zijn ontwerpen maakt hij helemaal zelf, van de schets tot de laatste afwerking.
Hij heeft al vele tentoonstellingen op zijn actief en specialiseerde zich vanaf 1999 in keramische
muziekinstrumenten.

6. Michèle VANDEPUT
Deze Brusselse staat al sinds 1997 op de Agora-markt en creëert een heel scala aan originele
producten, zoals Brusselse huizen, dierenfluitjes, muziekdozen, bloemen, maskers en
halskettingen.
Voor de eindejaarsfeesten biedt ze ook een reeks kerstartikelen aan.

7. Cécile MOREAU
De producten van Cécile Moreau hebben een hele evolutie ondergaan. Ze staat al sinds 1999 op de
ambachtenmarkt, waar ze zich eerst specialiseerde in juwelen in synthetische materialen.
Langzaamaan begon ze met andere materialen en technieken te experimenteren ( glas, aardewerk,
kokos, hout, leder, metaal,…).
Alle modellen zijn originele creaties uit haar eigen atelier en ze heeft in de loop der jaren een trouw
cliënteel opgebouwd.

8. Emilia DOS SANTOS
Emilia dos Santos werd geboren in Lissabon en volgde in Brussel een opleiding etsen en
graveerkunst.
Ze maakt deel uit van de stichtende leden van de Agora-markt en ontving het kwaliteitslabel van de
Minister van Middenstand voor haar hedendaagse juwelen. Door middel van de vilttechniek, maakt
ze ook sjaals in mohair, merinoswol en zijde.
Ze staat niet alleen op markten, maar stelt ook regelmatig haar werk tentoon in kunstgalerijen.

9. DECO SOAP
Dit familiebedrijf creëert nieuwe parfums of nieuwe nuances van bestaande parfums. Op basis
hiervan worden eaux de toilette en eaux de parfum gemaakt. Ook de flacons en flesjes worden met
de hand gemaakt volgens originele ontwerpen.

10. TARA QYIN
Charis Cambeen maakt juwelen in hoorn, been, bamboe, koraal, glas, hout, enz.

11. Marianne FONTAINE
Al 25 jaar stelt zij haar pastel- en acrylverfschilderijen tentoon op de Agora-markt. Ze ontwerpt
eveneens ringen, halskettingen en oorringen in metaal.

12. Hua XIA
Hua Xia creëert originele metalen figuurtjes.
13. Dominique MOSSERAY
Deze beroepskeramiste exporteert haar creaties naar niet minder dan 30 landen en toont haar
kunnen op verschillende markten.
Parallel hiermee heeft ze een eigen boetiek in Durbuy, waar ze de haar typerende creaties in
asymmetrische en organische vormen verkoopt.
http://dominiquemosseray.vpweb.be

14. Réjane VAN ENST
Van Enst ontwerpt hedendaagse juwelen uit natuurlijk papier en karton (rijstpapier, bananenblad,
papier uit Nepal of Birma). Ook andere materialen, zoals kranten en sigarettenvloeitjes, worden
gebruikt, evenals katoen, linnen, hennep en restjes blik.

15. Michèle LUWAERT
Michèle Luwaert fabriceert al zo’n dertig jaar kaarsen in bier-, frisdrank en aperitiefglazen en kaarsen
in frietvorm.
Ze biedt ook pakjes bierviltjes aan per 7 of 35, die erg gewaardeerd worden door de toeristen.

