Daan Vulkers

Nationaliteit

Nederlands

Geboorteplaats

Amsterdam, Nederland, 1991

- Jordaan, verbouwing van een hoekwoning, Amsterdam (NL)
Verbouwing van twee aangrenzende woningen tot een
gezinswoning. Opgeleverd in 2016.
- The Fragrance Store, Amsterdam (NL)
Interieur voor een parfumerie nabij de Albert Cuyp Markt in
Amsterdam. Opgeleverd in 2015.

Onderwijs
Sep 2016 - heden

Sep 2013 - Jun 2016

Kingston University, Kingston (UK)
PgDip Professional Practice Architecture RIBA Part 3
Technische Universiteit Delft, Delft (NL)
MSc Architecture (hons)

Sep 2009 - Jan 2013

Technische Universiteit Delft, Delft (NL)
BSc Architecture (hons)

Jan - Jul 2012

Czech Technical University, Prague (CZ)
Erasumus Exchange Program Architecture

- Decor Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam (NL)
Ontwerp en bouw van een decor voor een concert in het
Muziekgebouw aan ‘t IJ. Opgeleverd in 2012.
- Pied-à-terre, Leiden (NL)
Verbouwing van een 17e eeuws gemeentemonument tot een Piedà-terre. Opgeleverd in 2012.
Feb 2016 - heden

Werkervaring
Jul 2012 - heden

- Garden Studio, Amsterdam (NL)
Studio voor een muzikant in de tuin van een oud 19e eeuws
schoolgebouw. Opgeleverd in 2015.

Unknown Architects v.o.f, Rotterdam (NL)
Oprichter en projectleider

- Royal Academy of Arts Masterplan
Masterplan voor een grootschalige verbouwing en nieuwe publieke
link tussen twee beschermde gebouwen, Burlington House en 6
Burlington Gardens, en het verstrekken van een nieuw auditorium
met 260 zitplaatsen, een nieuwe suite tentoonstellingsruimtes,
een educatiecentrum, café, kantoorruimtes en verbeterde
bezoekersfaciliteiten. Het masterplan wordt voor het publiek
geopend openen in Mei 2018. Contract en waarde: JCT MP 2011;
£36M; RIBA fase A-C (café en fit-out) en fase K (masterplan).

- Nassaulaan uitbouw, Schiedam (NL)
Een vroeg 20e eeuwse woning wordt uitgebreid met een
dubbelhoge tuinkamer. Nu in ontwerpfase.
- De Laat de Kanterstraat verbouwing, Leiden (NL)
Verbouwing van een 19e eeuwse hoekwoning in de
Burgemeesterswijk in Leiden. Nu in ontwerpfase.
- Linnaeusparkweg dakopbouw, Amsterdam (NL)
Verbouwing en nieuwbouw van een dakopbouw van een 20e
eeuwse bovenwoning. Nu in uitvoering.
- Overtoom verbouwing van een maisonnette, Amsterdam (NL)
Verbouwing van de bovenste verdieping van een 19e eeuwse
maisonnette. Opgeleverd in 2017.
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David Chipperfield Architects, London (UK)
Architectural Assistant Part II

Okt 2015

Office for Metropolitan Architecture, Rotterdam (NL)
Consultant project manager
- The Factory, Manchester (UK)
Nieuw kunstcentrum op het voormalige terrein van de Granada tvstudio’s in Manchester. De £110M ontwikkeling bevat onder andere
een multifunctionele zaal voor events en een specifieke opera en
ballet zaal. Verantwoordelijk voor het winnend prijsvraag ontwerp.
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Werkervaring (vervolgd)
Jun - Sep 2014

Van Dongen - Koschuch Architects and Planners, Amsterdam
(NL)
Assistent architect

Academisch werk
Sep 2017

- Pop podium prijsvraag, Venlo (NL)
Prijsvraagontwerp voor pop podium op voormalig industrieterrein
in Venlo.
- Musis Sacrum concertgebouw, Arnhem (NL)
Transformatie en uitbreiding van eind negentiende-eeuwse
concertzaal in het Musis Park in Arnhem. Het ontwerp bevat een
unieke nieuwe concertzaal met zicht op het park, foyer, garderobe
en toiletten en ondersteunende artiestenruimtes. Verantwoordelijk
voor winnend prijsvraagontwerp.

Apr - Nov 2013

Tentoonstellingen en prijzen
Oct 2016

- Maatwerk / Massarbeit: Custom made architecture from Flanders
and the Netherlands
Unknown Architect’s werk is tentoongesteld in het Duits
Architectuurmuseum in Frankfurt als onderdeel van een
tentoonstelling over het werk van Vlaamse en Nederlandse
architecten gecureerd door Jantje Engels en Marius Grootveld.
Momenteel is de tentoonstelling te zien in het MHKA in
Antwerpen.

Jul 2015

- Archiprix nominatie
Nominatie voor de Archiprix 2016, jaarlijkste selectie van beste
afstudeerprojecten in Nederland, voor afstudeerproject The Place
of Work

Jul 2015

- Royal Institute of British Architects President’s Medal nominatie
Nominatie voor RIBA Silver Medal 2015 voor afstudeerproject The
Place of Work

Office for Metropolitan Architecture, Rotterdam (NL)
Assistent architect
- Nobel Centre, Stockholm (SE)
Conceptontwerp voor Nobel Foundation op het schiereiland
Blasieholmen in het centrum van Stockholm. Het gebouw
brengt alle functies van de stichting samen op één plek. Het
biedt een plek voor de jaarlijkse Nobel ceremonie in een flexibel
auditorium, tentoonstellingsruimtes voor tijdelijke en vaste
tentoonstellingen, educatieve ruimtes, een café en kantoor
en andere ondersteunende functies. Verantwoordelijk voor het
prijsvraagontwerp.

- Gastdocent bij de Technische Universiteit Delft voor de leerstoel
Interiors, Buildings and Cities.
Samen met Keimpke Zigterman zal een master studio worden
geleid rondom het thema van het ‘koffiehuis’ als onderdeel van het
overkoepelende thema ‘the House in the City’.

- Greenwich Peninsula masterplan, London (UK)
Masterplan voor voormalige industrieterrein Morden Wharf op de
Greenwich Peninsula in Londen. Het masterplan omvat woningen,
commerciële en culturele functies en neemt de bestaande
gebouwen in acht. Verantwoordelijk voor haalbaarheidsstudie en
conceptontwerp.
- Hawar Islands onderzoek, Hawar Islands (BH)
Onderzoek naar de duurzame ontwikkeling van de Hawar Islands
in Bahrein. Verantwoordelijk voor ontwerpend onderzoek en
haalbaarheidsstudie.
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