“Kunst kan alles in een ander daglicht plaatsen. Het kan mensen vrolijk maken en het haalt ze
uit hun dagelijkse beslommeringen.” Terechte uitspraken van minister Van der Laan !?
kunstwerkruimte
De kunstenaars Marjan de Voogd (keramiste) en Carla Kesteloo (fotografe) exposeren in
september en oktober 2009 in de kunstwerkruimte, een boerderij in de Beemster. De thema’s
van hun beeldende werk zijn vaak te herleiden tot schoonheid, groei en natuur.
Sluiten deze thema’s aan bij uw bedrijfsthema’s talent, persoonlijke en teamontwikkeling en
inspiratiebronnen?
Organiseer dan eens een vergadering, bijeenkomst, teamdag, ‘heidag-in-de-polder’ waarbij de
kunstwerken en de thema’s van de expositie als instrument en interactief ‘decor’ dienen. Op
beeldende en visuele wijze gaat u met elkaar in gesprek over het talent, de persoonlijke en
teamontwikkeling en inspiratiebronnen in uw organisatie!
Lees meer
Creatief Brainstormen & Light!
Brainstormen, dat doen we al……..hoor je vaak ! Uit eigen ervaring weet ik dat er even snel
een ‘rondje’ langs de deelnemers wordt gemaakt met de vraag of men nog een idee heeft.
Vrijwel nooit komt hier iets nieuws en verrassends uit. De reden hiervan is dat tijdens een
dergelijke ‘rondje’ je creatieve denkvermogen niet wordt geactiveerd. Ervaar eens wat een
echte brainstorm u wel kan opleveren! En u neemt zelf een teamprobleem of uitdaging mee,
als u dat wenst.
Lees meer
Lunchworkshop BrainJumping
Workshop & lunch van anderhalf uur waarin je kennis maakt met creatief denken. Wat is het
effect van negatief vs positief denken, taal vs beelddenken, logisch denken vs ‘voorbij de
logica’ denken?
Reacties van deelnemers…..
Ik word er blij van! | creativiteit = belangrijk en komt niet vanzelf | samen out-of-the-box
denken, geeft energie | kwartje is gevallen en bruikbaar nu juist onze business om creativiteit
vraagt | creativiteit = ook hard werken | leuk en zeker meer mee doen!
Lees meer …
Creativiteit in training! Dit is 2 daagse training in september 2009 speciaal ontwikkeld voor
trainers. Kijk voor meer informatie op www.jj-trainersacademie.nl.
Workshop op maat!
Met je team een ‘workshop-op-maat’ organiseren, waarbij creativiteit, co-creatie en sociale
innovatie centraal staan? Interesse ? kijk dan verder op creativiteit in context.
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