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Nieuws van |het ontwerp instituut|
Veel dynamiek in de activiteiten van |het ontwerp instituut|dat na haar oprichting niet stil
heeft gezeten.
Op maandagavond 14 mei sluit de inschrijvingstermijn voor het Zomeratelier dat voor
het eerst georganiseerd wordt door |het ontwerp instituut| en waar tien jonge ontwerpers
uit alle ruimtelijke disciplines (groen, theater, beeldende kunst) met elkaar kunnen werken
gedurende vier volle dagen. De deelname is gratis voor iedereen die na inschrijving door
de selectiecommissie uitgekozen wordt. Het resultaat van dit atelier zal in Kunst Fort
Asperen aan het publiek gepresenteerd worden. Alle gegevens zijn te vinden op de
website www.ontwerpinstituut.nl. Het atelier zal plaatsvinden in beeldentuin Land en
Beeld te Asperen, gelegen aan de Linge, waar vanaf 6 mei tevens een nieuwe
tentoonstelling ‘ Van ongetemde geest’ te zien is, met nieuw ruimtelijk werk van 45
nationale en internationale kunstenaars. Deze beeldentuin is spraakmakend vanwege het
hoge niveau van de jaarlijkse exposities.
De inschrijving is gestart van de relevante opleiding over Ontwerpmethodiek die dertig
dagen duurt en uniek is in Nederland. Cursisten kunnen zich al aanmelden en
geïnteresseerden kunnen de studiegids aanvragen via de website. In de herfst worden ook
twee masterclasses aangeboden, te weten Ontwerpkunde (een tiendaagse masterclass
over de kunst van het ontwerpen) en de vierdaagse praktijkcursus Leren Inspireren, die
alles verklaart over inspiratie en het kunnen inzetten ervan op het juiste moment.
Trots meldt het instituut tevens dat het organisatieteam is versterkt met twee
medewerkers. Mevrouw Jolanda Vreeken, zelf tuinontwerper met sterke affiniteit voor
marketing en communicatie, zal zich actief inzetten op het gebied van publiciteit en
communicatie. Daarnaast zal mevrouw drs. Yvonne van Loon als ervaren
opleidingsdeskundige beschikbaar zijn om de cursisten indien gewenst ook op een
persoonlijke manier in hun (carrière)ontwikkeling bij te staan.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog verdere inlichtingen wensen dan kunt u
contact opnemen met Jolanda Vreeken 06-27323766. Wilt u op de presentatie van het
Zomeratelier aanwezig zijn, laat het ons weten.

| het ontwerp instituut | Gallencamp 4, 4003 GV Tiel | 0344-630286 | info@ontwerpinstituut.nl |

