PERSBERICHT 20 augustus 2014

Extra gratis lesdag ter kennismaking op 5 september
De belangstelling voor de gratis lesdag van |het ontwerp instituut| te Apeldoorn is zo groot,
dat die binnen een dag volgeboekt was. Daarom is besloten om aansluitend een tweede dag
te organiseren, op vrijdag 5 september, ook in het ACEC gebouw.
De reden voor deze grote interesse ligt misschien in het feit dat op |het ontwerp instituut|
anders wordt lesgegeven dan in de reguliere onderwijsinstellingen. De onderwerpen, de
stof, de verhaallijn, ze raken een meer beschouwende en artistieke kant aan van het
ontwerpvak. Daarnaast is er echter ook het stappenplan, rechtlijnig en strak, zonder
tierlantijnen. Die combinatie blijkt bij de afgestudeerden veel meer rijkdom te bieden dan
men op voorhand vermoedde. Op voorhand is het echter moeilijk om zich een voorstelling te
maken van wat de cursus juist inhoudt en de meeste oud-cursisten spreken dan ook van een
ontplooiing, zowel op het professionele vlak als op het persoonlijke.
Het antwoord kan gevonden worden in de gratis lesdag die wordt aangeboden op
donderdag 4 september(volgeboekt) en vrijdag 5 september aanstaande. Een reguliere
cursusdag van 09u30 tot 16u30. In het ACEC te Apeldoorn. Michel Lafaille zal de hele dag
lesgeven, hoorcollege en werkcollege en er zullen enkele oefeningen gedaan worden. Zo
kunnen de deelnemers zelf bepalen of de aanpak en de lesstof hun ligt, wat het niveau is en
hoe de sfeer en de inrichting van de omgeving.
Deze dag wordt gratis aangeboden en verplicht tot niets, is enkel bedoeld om kennis te
nemen van de aangeboden stof en de onderwijsmethode. Wel dient men 15 euro te betalen
als bijdrage voor de horeca van die dag (koffiearrangement, warme lunch en drankje bij de
nazit).
Maximaal tien personen worden toegelaten om ook effectief aan iedereen aandacht te
kunnen geven. Belangstellenden dienen dus tijdig te reageren op deze uitnodiging door een
e-mail te sturen naar info@ontwerpinstituut.nl, waarna zij alle details krijgen toegestuurd.

