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Adventstijd
Er is veel lariekoek in omloop. Zo zijn er allerlei onderzoeken die aantonen dat de mensen
van tegenwoordig niet meer weten wat bijvoorbeeld de ware betekenis van Kerstmis of
Pasen is. Wat zou de uitslag zijn van de enquête naar de betekenis van de adventstijd? Weet
de hedendaagse mens nog wat dat inhoud, hoe lang dat duurt, waar het toe leidt, wat men
doet? De vraag kan evengoed gesteld worden of men dat vroeger dan wel wist en of dat niet
een formeel opgelegde zaak was. De advent (hetgeen afstamt van adventus, aankomst of
nadering) duurt vier weken en begint op de vierde zondag voor Kerstmis (het begin van het
kerkelijk jaar) en duurt tot Kerstavond. Kinderen krijgen een adventskalender met voor elke
dag een 'deurtje' dat zij bij het opstaan mogen openen en waar iets lekkers achter verstopt
zit. Voor de volwassenen zat daar vroeger een christelijke spreuk achter, maar dat is minder
leuk. In Duitsland wordt thuis een adventskrans met vier rode kaarsen neergezet, dat is
gemütlich. De eerste kaars wordt op adventszondag aangestoken en elke zondag erna wordt
er een kaars extra aangestoken. Dus op het einde van de vier weken branden er vier lichtjes.
Daarnaast kennen ze net, zoals wij, de kerstmarkten die in deze tijd georganiseerd worden
en waar mensen lopen die op zoek zijn naar betekenis.
Eigenlijk is dat hetzelfde met ontwerpers die de oorspronkelijke natuur willen terugbrengen
op een bepaalde plek. Maar natuur van welke tijd? Van de vorige eeuw, van de
Middeleeuwen of van de eerste ijstijd? Is het niet interessanter op zoek te gaan naar de weg
die erheen leidt, naar het proces in plaats van naar de uiteindelijke of oorspronkelijke
toestand. Zoals de betekenis van advent, de aankomst, een weg aanduidt. Want bij een
aankomst hoort eerst een route of een beweging, anders kan men niet aankomen. De reis is
interessanter dan het doel. Zouden daarom zoveel mensen een onbevredigd gevoel hebben
bij Kerstmis, omdat ze de weg erheen geen betekenis geven? Omdat het geluk ineens op die
bepaalde dag of avond moet aanwezig zijn en dan niet blijkt te komen.
Boeiende tijd de advent, daarom hebben we voor u een aantal onderwerpen en activiteiten
om eens goed over na te denken. Mooie decembermaand toegewenst. Michel Lafaille
Cursus Creatief Ontwerpen
Op 4 februari start een ongekende cursusreeks over een belangrijk deel van het
ontwerpproces: het creatieve aspect. Dit onderdeel bepaalt hoe een ontwerper vanuit een
opdracht dé oplossing bedenkt die boven de verwachtingen uitstijgt en door de
opdrachtgever positief aanvaard wordt. In de creativiteit gaat de ontwerper aan de slag met

alle gegevens uit de inventarisatie, de analyse en het programma van eisen, om ze om te
zetten in dat unieke dat de artistieke waarde van het ontwerp bepaalt. Maar net zomin als
met de harde gegevens van de inventarisatie en de analyse mag men hier in het creatieve
het toeval laten bepalen waar men uitkomt. Een opdracht heeft een budget en een
tijdsafspraak en daarbinnen moet gewerkt worden, ook met het artistieke. Dat vergt dus
discipline en een bepaalde knowhow.

In deze cursus wordt veel aandacht gegeven aan dat creatieve en artistieke aspect van het
ontwerpen doordat de cursisten zelf werken met workshopoefeningen, maar ook door
middel van het bestuderen van geslaagde voorbeelden in tuin en park, plus de
theorievorming van het ontwerpambacht. Een greep uit de lessen: De tuin is een verbeelding
- Technieken voor creativiteit - Metamorfose of mimesis - De compositie van de ruimte. Op
dag acht staat een excursie op het programma naar Kröller Müller Museum te Otterlo in de
Hoge Veluwe, waar cultuur en natuur samenkomen en een nieuwe eenheid vormen.
De cursus vindt plaats in het ACEC gebouw te Apeldoorn, Roggestraat 44, op de vaste
dinsdag vanaf 4 februari 2014 telkens van 09u30 tot 16u30. Uw docent is Michel Lafaille.
Nieuws van de cursisten
Terwijl de cursussen plaatsvinden gebeurt er natuurlijk ook een en ander met de cursisten
zelf, en al zeker met diegenen die afgestudeerd zijn.
 Paul Casteleijn die momenteel de cursus ‘Ontwerpkunde voor tuin en park’ volgt,
organiseerde afgelopen 28 september toen voor de eerste maal de Landelijke Open
Dag Hoveniers plaatsvond, een heel
festival om de aandacht van het
publiek op zijn hoveniersbedrijf te
vestigen: Mini Festival aan de Dijk.
Tientallen mensen en artiesten
werkten er aan mee en over zijn hele
terrein waren optredens, workshops,
demonstraties en schetsservices. Ook
Noël van Mierlo (inderdaad, ook een
oud cursist) was van de partij om mee
te helpen. Op www.youtube.com/watch?v=OMDj8f8Gq5I vindt u een mooie
filmimpressie van de gebeurtenis, die u misschien ter inspiratie kan dienen voor uw
eigen activiteit op de volgende editie in 2014, of u kunt zich aanmelden via
thijs@paulcasteleijn.nl en ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging voor het mini
festival eind september 2014. Op de foto niet Paul Casteleijn maar twee zangers met
oude zeemansliedjes, nostalgisch en oer Hollands.
 Peter van Dam van bureau Rivius blijft een enthousiast man. Na elke excursie of
bezoek wil hij iedereen vertellen over al het moois dat hij heeft gezien en beleefd. Zo
ook weer over het park Frankendael te Amsterdam, een ontwerp van Buro Sant en
Co. Op Youtube plaatste hij weer opnieuw een romantisch filmpje met mooie
beelden, die samen een montage vormen van het hele park. Kijk op

www.youtube.com/watch?v=Zu2dQCkWzUw&feature=em-share_video_user. Het is
ook boeiend om af en toe het beeld stop te zetten, dan kunt u echt de foto
analyseren en bekijken hoe een en ander daar ontworpen is.
 Laat ons nieuws weten als u een interessante ervaring of ontwikkeling meemaakt….
Open Dag voor nieuwe cursisten
Op woensdagnamiddag 18 december vindt tussen 15u00 en 17u00 opnieuw een Open Dag
plaats bij |het ontwerp instituut|, speciaal bedoeld voor diegenen die
achtergrondinformatie willen bij een van de cursussen. Dat gebeurt in het ACEC gebouw te
Apeldoorn, waar alle opleidingen en activiteiten van het instituut plaatsvinden. Het ACEC is
een voormalig bedrijfsgebouw dat is omgebouwd tot tentoonstellingsruimte en
activiteitencentrum.
Op het programma staan een inleiding door initiatiefnemer en docent Michel Lafaille en een
achtergrondverhaal door Jolanda Vreeken. Met name zullen de tiendaagse cursussen
‘Ontwerpkunde voor park en tuin’ en de nieuwe ‘Creatief Ontwerpen’ uitgebreid belicht
worden. Ook de driedaagse training ‘Communiceren met je opdrachtgever’ zal de nodige
aandacht krijgen. Tevens wordt aan de organisatorische en financiële gang van zaken
aandacht besteed . Daarna kunnen belangstellenden één op één spreken en vragen stellen
aan docent, begeleider en een aantal oud-cursisten die speciaal aanwezig zullen zijn.
Allemaal
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|het ontwerp instituut| motiveert deze Open Dag omdat het belangrijk is dat ontwerpers en
beroepsmensen uit het groen die opnieuw cursist of student worden een grote stap nemen
en daarin ondersteunt moeten worden met zoveel mogelijk informatie. Eigen ontwikkeling,
meer willen weten over het vakgebied en vakdiscipline is van het grootste belang, zeker in
de moderne tijd van concurrentie. Om beter de opdrachten van morgen te begrijpen en te
vertalen in een degelijk ontwerp dat geïntegreerd is in het moderne leven en de
hedendaagse behoeften, zoals duurzaamheid, ecologie of menselijk welbehagen. Dat vereist
veel uitleg op vragen die moeten beantwoord worden. Om vertrouwen te geven aan de
opdrachtgevers.

Voor de bijeenkomst dient men zich op voorhand aan te melden via
info@ontwerpinstituut.nl,waarna men een bevestiging krijgt.
Ontwerpers in conclaaf
Als u toch in Apeldoorn bent, blijft u dan de avond ook want dan nodigt |het ontwerp
instituut| alle ontwerpers uit het land uit om deel te nemen aan een discussieavond. Dit
naar aanleiding van het feit dat de Branchevereniging VHG vanaf 1 januari 2014 het mogelijk
maakt dat ontwerpers ook lid worden en er zelfs een aparte vakgroep in gaan vormen. Naar
aanleiding hiervan wil |het ontwerp instituut|in gesprek met ontwerpers over de vraag :
Hoe kunnen ontwerpers samen meer betekenen dan individueel?
Op woensdag 18 december om 19.30u vindt deze bijeenkomst plaats in het ACEC te
Apeldoorn. Twee sprekers houden over een aspect van dit thema een korte inleiding.
Hiervoor hebben tuinontwerper en columnist Ruud Aanhane en tuin- en landschapsarchitect
Jhon van Veelen toegezegd. Deze laatste is oud voorzitter van de Vereniging voor tuin- en
landschapsarchitectuur (NVTL). Beiden hebben een uitgesproken gedachte die ze zullen
verkondigen.
Onder leiding van gespreksleider Gerrit Steenbergen (directeur van ACEC) wordt over een
aantal stellingen gesproken zodat ieder zich een eigen mening kan vormen. Op het einde
wordt over deze stellingen gestemd. Aanwezigen krijgen de gelegenheid om eigen
aandachtspunten, wensen of eisen naar voren te brengen en te verdedigen. Daarmee krijgt
iedereen de kans om zijn of haar stem te laten horen. Zo zal het vakgebied zich ontwikkelen
en mede door ieders kennis en kunde meer toekomst krijgen. Of dat nu bij de VHG is of via
een andere weg. Voor de ontwerpersgroep is het belangrijk aan te duiden wat er geboden
zou moeten worden en uit te kristalliseren wat er samen meer bereikt kan worden dan
individueel.
Het resultaat van deze avond wordt overhandigd aan de directie van de VHG om mee te
nemen in hun planvorming en toekomstvisie.
|het ontwerp instituut| verwacht een massale opkomst. Toegang en koffie zijn gratis.
Aanmelden is wel nodig, via info@ontwerpinstituut.nl. Er wordt daarna een bevestiging
toegestuurd. De avond start om 19u30 (koffie vanaf 19u00) en vindt plaats op ons vast adres
in het ACEC gebouw, Roggestraat 44 te Apeldoorn. Tijdens de nazit is gelegenheid voor een
drankje en diverse ontmoetingen.
Overzicht cursussen in 2014
Hier een overzicht van de cursussen zoals ze vanaf januari 2014 worden aangeboden:
Ontwerpkunde voor tuin en park
10 daagse opleiding die de basis behandelt van het werk van een goed ontwerp. Start op
donderdag 16 januari 2014 en vervolgens elke donderdag tot en met donderdag 20 maart
2014. Alle dagen in Apeldoorn.
Ontwerpmethodiek buitenruimte
De 10daagse vervolgcursus waarbij u op het einde een presentatie houdt van een
schetsontwerp voor een geselecteerde vakjury. Start op vrijdag 17 januari 2014 en
vervolgens tien vrijdagen tot en met 21 maart 2014. Die laatste dag is tevens de
presentatiedag. Alle dagen in Apeldoorn behalve de eerste (bezoek aan de opdrachtlocatie,
Inundatiekanaal te Tiel en vrijdag 14 februari waarop een excursie naar het Landschaftspark
te Duisburg staat gepland).
Communiceren met je opdrachtgever
Dit is een praktijkcursus van drie dagen, effectief van opzet en gericht op een persoonlijke
benadering. Er wordt geleerd om met de eigen capaciteiten meer te bereiken en de

communicatie met de opdrachtgever vanaf het allereerste begin sterker te maken. Data op
maandag 3, 10 en 17 februari 2014 te Apeldoorn.
Creatief ontwerpen
De nieuwe cursus, voor het eerst in de spotlights, op velerlei vraag aandacht te geven aan
het creatieve aspect van het ontwerpen dat net zo gedisciplineerd moet aangepakt worden
als het zakelijke of het technische. Tien dinsdagen vanaf 4 februari, met een excursie.
Inspiratiedagen
Nooit meer een dag zonder inspiratie. Eigenlijk is inspiratie een ‘gemoedstoestand’ waar
men zichzelf naar toe brengt, waardoor de geest en de creativiteit gestimuleerd worden. Het
is een kracht die uit het onbewuste opgeroepen wordt en niet een plotselinge inval die bij
het bewustzijn aanklopt. Enkele hoorcolleges en veel oefeningen. Data zijn maandag 3, 10 en
17 maart 2014 in Apeldoorn.
Cadeautjestijd
Nu Sint met zijn gevolg weer in het land is en ook de Kerstman zich aan het opwarmen is,
ligt de tijd voor cadeautjes in het verschiet. Is het een idee om uzelf of uw relaties te
verwennen met de uitgave van |het ontwerp instituut|, de meeslepende roman ‘Weerzien
in Hotel Victoria’. U steunt voor 20 euro daarmee het werk van het instituut, met name waar
het gaat over het Zomeratelier en het Kantinegesprek. Het boek van 214 pagina’s is een
vertelling met als belangrijkste ingrediënt het spel van de tijd, doorheen het leven van de
hoofdpersonages. Met als decor de wereld van tuin en landschap.

…Wat zou er met de dingen gebeuren die we ons niet
herinneren, vroeg hij zich af. Waar zijn al die zaken als
men er niet aan denkt? Bestaan ze dan nog? Zijn ze
ergens? Zijn de andere zaken die men zich niet zal
herinneren maar die wel gebeurd zijn dan van
ondergeschikt belang? Hebben die minder punten als
het ware? Of krijgen die weer punten als iemand
anders je eraan laat herinneren? Hebben de
herinneringen een bepaalde voorrangsbehandeling in
het geheugen? Maar men weet toch nog niet dat men
zich pas volgende week iets zal herinneren, of volgende
maand of volgend jaar? Hoe gaat de geest dan om met
die herinneringen?....
Klik snel op www.ontwerpinstituut.nl/publicatie.htm
voor uw bestelling.

Colofon:
|memo| is een maandelijkse uitgave onder redactie van |het ontwerp instituut|. De volgende editie verschijnt
in de maand januari 2014. Voor contact e-mail Jolanda Vreeken op info@ontwerpinstituut.nl.
Wij gaan er van uit dat u belangstelling heeft voor deze inhoud, mocht dat niet meer het geval zijn kunt u zich
met een eenvoudig bericht afmelden.

