
Inspiratieboek



Shadow 
Lighting 

Designers 
ontwerpen 

licht

Omdat we er plezier in hebben.
Met passie, een flinke dosis positieve eigen-
zinnige creativiteit en kennis van zaken.
Voor opdrachtgevers/ondernemers.
Volgens hun visie en wensen. Binnen op-
gegeven financiële kaders.Volgens de licht-
principes: Emotie, Contrast , Hoeveelheid, 
Intensiteit, Hoogte, Richting, Kleur.

Over ons



With more than 25 
years experience in 
the world of light

Mijn naam is Maichel Kusters. Van 
oorsprong kom ik uit de fotografie. 
Maar al heel vroeg ben ik in de ver-
lichtings branche terecht gekomen 
waarin ik veel verschillende discipli-
nes vervuld heb.

De afgelopen 25 jaar ben ik voorna-
melijk werkzaam geweest als Ligh-
ting Designer bij ondernemingen in 
de projectverlichtings branche.
De tijd was daar om als zelfstandig 
ondernemer Shadow Lighting Desig-
ners te starten.

Waarom? 
Omdat de markt vraagt naar onaf-
hankelijke Lighting Designers. Die 
als drijfveer hebben dat zij met 
plezier, passie en kennis van zaken 
ontwerpen.

Combineer je dit met een persoon-
lijkheid welk vaak omschreven 
wordt als, positief eigenwijs, per-
fectionist, zichzelf uitdaagt.
Dan ontstaan er projecten waarvan 
men zegt,

” We zijn blij dat je ons hebt meege-
nomen in je gedachtegang. Hierdoor 
is er iets ontstaan wat we zelf niet 
bedacht hadden”.

Nieuwsgierig hoe het anders kan, 
neem contact op.



La Barrique Wijn 
en Whisky

La Barrique Wijn en Whisky heeft in 
2020 een complete metamorfose 
ondergaan. Shadow Lighting De-
signers heeft het interieur ontwerp 
van Heidi Kroon extra versterkt 
met dit licht ontwerp.

Door proefopstellingen heeft Sha-
dow de opdrachtgever kunnen 
overtuigen van de meerwaarde van 
dit ontwerp. Mede door de bijzon-
dere toepassing van de ledstrips 
heeft de winkel nu een 2.0 uitstra-
ling.

Fotografie: Riesjard Schropp



Kontakt Der 
Kontinenten

In opdracht van het Conferentie-
hotel Kontakt der Kontinenten te 
Soesterberg en architecten bureau 
TenBrasWestinga realiseerde Sha-
dow Lighting Designers het lich-
tontwerp voor het restaurant en 
Sanitaire voorzieningen, omvang 
890 m2, bouwjaar2020.
De open ruimte van het restaurant 
wordt gedifferentieerd in 6 speci-
fieke thema’s.

Het lichtontwerp moest niet alleen 
zorgdragen voor een algemeen 
aangenaam sfeerbeeld. Maar het 
moest ook aansluiten op ieder the-
ma. Hiervoor werden uit verschil-
lende werelddelen/landen arma-
turen geïmporteerd.

Fotografie: Riesjard Schropp



Woonboederij 
Prinsenbeek

Fotografie: Riesjard Schropp



Duurzaam 
Kantoor Nathan 
te Zevenaar

Het hoofdkantoor met kennis- en 
expertisecentrum is hét nieuwe 
3d-visitekaartje van Nathan.
Het gebouw is niet alleen een kan-
toorgebouw, maar ook een ten-
toonstelling van de duurzame kli-
maattechniek van Nathan.
Een voorbeeldproject voor de inte-
gratie van hoogwaardige architec-
tuur en innovatieve technologie.
Fotografie door René de Wit en WillemsenU en Shadow-LD



Villa in Noord 
Brabant

Plaats voor traditionele Chinese 
meubels en kunst.
Deze unieke woonwens is de inspi-
ratie voor de ruimtelijkheid van dit 
sculpturale woonhuis.
Gesloten, open en geperforeerde 
wanden ondersteunen dit concept: 
een spel met licht en zicht, binnen 
en buiten, omsloten en open.

Het hele lichtontwerp is ontwor-
pen om de wensen en visie van de 
opdrachtgevers.  En sluit aan bij de 
inspiratie van de architect.

Fotografie door RUIMTES IN BEELD



Vincent van Gogh 
voor geestelijke 
gezondheids-zorg, 
Venray



Nog meer 
inspiratie 

nodig?

Op onze website staan nog meer 
inspiratiebronnen, neem een kijkje 
op https://shadow-ld.com.


