Tiel, 14 april 2014.

Geachte relatie,
Het |ontwerp instituut| profileert zich sterker en sterker als een expertisecentrum,
waarbij het ‘humaan ontwerpen’ centraal staat. Na de eerste twee jaar van
activiteiten, een zoektocht naar mogelijkheden, vele gelukkige reacties van de
cursisten en aanmoedigingen vanuit het vakgebied is het tijd voor een evaluatie met
daaraan gekoppelde consequenties en toekomstbeelden.
Vragen als : waar heeft de ontwerper behoefte aan, waar gaat het instituut daarom
naartoe, welke ontwikkeling is ingezet,welke plannen zijn er? - zorgen voor nieuwe
initiatieven. Voor ons, maar bovenal voor de ontwerpers. De beoefenaars van dit
beroep beginnen zich alsmaar meer te ontwikkelen en te manifesteren.
Volgende punten staan voor ons op het programma:
1.
Het Bureau. Onder tuin- en landschapsontwerpers groeit een behoefte om zich
artistiek en creatief bij elkaar aan te sluiten. Om te rade te kunnen gaan met
vragen die op het ontwerpen betrekking hebben. Wij zullen daar antwoord op
geven. Niet in de vorm van een beroeps- of branchevereniging, maar in een
inspirerende en stimulerende omgeving waar creatieve en artistieke groei en
eigen ontwikkeling centraal staan.
2.
Een nieuwe cursus, getiteld ‘De Verbetering, ontstaan uit een terugkomende
vraag. Ontwerpers zullen een week lang met elkaar aan een eigen ontwerp
werken dat zij willen herontwerpen of verbeteren. Een kans om zichzelf onder
professionele begeleiding te confronteren en sterk te verbeteren. Na deze
week wordt een publiek deelgenoot gemaakt van hun resultaat.
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3.

4.

Eenmaal per jaar zal de cursusweek ‘De Oude Tuin’ worden georganiseerd, om
opgedane kennis en kunde om te zetten in werkelijkheid. Elk jaar zal een
wisselende locatie een metamorfose ondergaan. Deze eerste keer staat ‘de
oude tuin’ van Appeltern centraal. Deze tuin waar 25 jaar geleden het
tuinenpark begon is inmiddels gesloten voor het publiek. De deelnemers
ontwerpen het gebied opnieuw en een van hen zal de gelukkige zijn die
daadwerkelijk de opdracht krijgt het ontwerp verder uit te werken.
Het Zomeratelier viert in 2014 haar driejarig bestaan. Tien jonge ontwerpers en
kunstenaars zullen zich weer een week verdiepen in een nieuw thema, dit jaar
is dat ‘Het Paradijs Verbeeld’.

Daarnaast blijven de bestaande cursussen (Ontwerpkunde voor tuin en park, Creatief
Ontwerpen en Communiceren met de opdrachtgever) aangeboden worden en zal
natuurlijk het Kantinegesprek, als netwerk- en ontmoetingsplaats, gecontinueerd
worden.
Bijgaand treft u verdere informatie aan over de verschillende onderdelen. Mocht u
verdere vragen hebben of belangstelling voor een gesprek, neem dan gerust contact
met ons op.
Met vriendelijke groeten,
Jolanda Vreeken
Michel Lafaille
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