PERSBERICHT Open Dag december 2013

Open Dag voor nieuwe cursisten
Op woensdagnamiddag 18 december vindt tussen 15u00 en 17u00 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 de 10daagse cursussen ‘Ontwerpkunde voor
park en tuin’ en de nieuwe ‘Creatief Ontwerpen’ zullen uitgebreid belicht worden. Ook aan de
organisatorische en financiële gang van zaken wordt aandacht besteed . Daarna kunnen
belangstellenden 1 op 1 spreken en vragen stellen aan docent, begeleider en een aantal oudcursisten die tevens aanwezig zullen zijn. Allemaal onder het genot van koffie en vlaai.
Waarom deze dag? |het ontwerp instituut| motiveert haar antwoord:’ Omdat wij begrijpen dat
ontwerpers en beroepsmensen uit het groen die opnieuw cursist of student worden een hele stap
moeten nemen. Omdat die zich willen ontwikkelen, meer willen weten over hun eigen vakgebied en
hun eigen discipline. Omdat zij nog meer ten dienste willen staan om de opdrachten van morgen
goed te begrijpen en te vertalen in een degelijk ontwerp dat geïntegreerd zal zijn in het moderne
leven. Daarmee nemen zij een belangrijke stap en daarom zullen we er zijn op de Open Dag. Om uit
te leggen en vragen te beantwoorden. Om vertrouwen te geven, want studeren is ergens heen gaan
waar men nog niet was. Naar plekken die men nog niet kent. Van zichzelf, in zichzelf.’
Voor de bijeenkomst dient men zich op voorhand aan te melden via info@ontwerpinstituut.nl,
waarna men een bevestiging krijgt. Het ACEC gebouw bevindt zich aan de Roggestraat 44 te
Apeldoorn, op loopafstand van het centraal station (10 minuten stadswandeling). Er is een
parkeergarage aan de overkant van de straat.
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