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Vier dagen vol inspiratie
Er is veel over onderzocht, er is veel over geschreven en er wordt veel over gesproken
want het blijft een van de meest ongrijpbare onderwerpen die er bestaan: Wat is inspiratie
en hoe krijg je het op het juiste moment?
Inspiratie die van buiten af komt zal meestal op een fout of onnuttig moment
plaatsvinden. Het komt er dus op aan om inspiratie van binnenuit te kunnen oproepen en
dat als men het nodig heeft.
Om ontwerpers bij dit veelgehoorde euvel te helpen heeft |het ontwerp instituut| de
masterclass ‘Leren inspireren’ opgezet waarin op zoek wordt gegaan naar het antwoord
op de vragen van de cursisten. Het komt er op aan de cursist de kunst bij te brengen om
uit zijn omgeving en dagelijks leven inspiratie te halen. Want eigenlijk is inspiratie een
‘gemoedstoestand’ waar men zichzelf naar toe brengt om er profijt uit te halen, waardoor
de geest en de creativiteit gestimuleerd kunnen worden. Het is een kracht die uit het
onbewuste opgeroepen wordt en niet een plotselinge inval die bij het bewustzijn aanklopt.
Het is dus de kunst om de positieve stroom die los komt als men geïnspireerd wordt om
te kunnen zetten en te gebruiken in de eigen praktijk.
Deze vierdaagse cursus bestaat uit een aantal hoorcolleges en veel oefeningen. Daarbij
wordt vanzelfsprekend de link met het landschap en de kunsten gelegd.
Zoals de titel al aangeeft leert men niet enkel zichzelf te inspireren maar is men daarna in
staat om ook opdrachtgevers of medewerkers te inspireren.
Vanaf 13 september 2012 telkens op donderdag in het ACEC gebouw te Apeldoorn, op
loopafstand van het station. Er is plaats voor twaalf deelnemers.
Zie voor alle details op www.ontwerpinstituut.nl.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog verdere inlichtingen wensen dan kunt u
contact opnemen met Jolanda Vreeken 06-27323766. Mocht u behoefte hebben aan
beeldmateriaal, dan is dat ook voorhanden.
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