Innovatie op de werkvloer! Hoe bereikt u dat? U bereikt dat onder meer door de creatieve
denkkrachten van uw medewerkers te stimuleren. Als u zich wilt blijven ontwikkelen en wilt
onderscheiden ontkomt u er niet aan om aandacht te geven en ruimte te maken voor
creativiteit en innovatie.
Kijk voor meer informatie op creativiteit in context.
Krachtige Prachtige Vrouwen Kunstenaar Annejole Jacobs - de Jongh
schildert krachtige en prachtige vrouwen. Zij weet deze vrouwen op grote
doeken ieder treffend neer te zetten met hun eigen achtergrond en verhaal.
In deze workshop van (ca.) een dagdeel krijg je inzicht en achtergrond over
de rol van kunst en creatief denken. De vrouwen op doek zijn inspiratiebron
en aanleiding om op anders dan andere wijze met de andere vrouwelijke
deelnemers in dialoog te gaan rond het thema kracht.
Deze reizende expositieworkshop is een bijzondere manier om met elkaar de dialoog aan te gaan
rond het thema kracht en talent. Deze workshop is tevens geschikt als netwerkbijeenkomst voor
vrouwen die geïnteresseerd zijn in kunst, creativiteit en elkaar! Informeer naar de mogelijkheden
bij Inge Bečka.
Denken als Dali Deze workshop is geïnspireerd op een aantal experimenten en uitgangspunten van het surrealisme. Het gaat om het activeren van je creatieve denk-vermogens zoals
anders waarnemen, vrij associëren en verbeelden. Deze workshop wordt gegeven in Tilburg op
21 mei a.s. op de Pooldag van het Centrum voor de Ontwikkeling van Creatief Denken. Kijk op
de agenda van het COCD.
Creativiteit & Training TFC/JJ Trainers Academie organiseren in augustus en september
2010 summer workshops voor trainers waaronder de 2 daagse workshop creativiteit & training.
Kijk voor meer informatie op de website van TFC/JJ Trainers Academie summer workshops
2010.
Ben je op zoek naar een bijzondere
plek voor een teambijeenkomst of
‘heisessie in de polder’, kijk dan eens
op kunstwerkruimte, een prachtige
stolpboerderij omringd door weilanden
gelegen in werelderfgoed de Beemster.
Sinds februari 2010 werkt Inge Bečka samen met Het Houten Huys in het pittoreske Oostzaan.
Kijk voor het volledige aanbod op de site van Het Houten Huys.
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