Uitnodiging introductiebijeenkomst
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Methodes uit kunst en design geven bedrijven
en organisaties de instrumenten om open te
kijken, lenig te denken en verantwoordelijk te
opereren in het licht van grote veranderingen.
We nodigen je uit om dit te komen ervaren
op een introductiebijeenkomst.
Elke crisis afzonderlijk betekende al een flinke
verschuiving, maar nu ze samenkomen wordt
duidelijk dat we een periode ingaan van constante
verandering en onzekerheid. Dit geldt voor onze
persoonlijke levens en zeker ook voor de bedrijven
waarin we werken. Het is belangrijk om even
pas op de plaats te maken en na te denken over
waardes, skills, potenties en de behoefte aan
nieuwe samenwerkingspartners om daarna weer
wendbaar te worden. Dit snappen de kunsten als
geen andere.

Het kenniscentrum Kunst & Samenleving,
de Circulair Design Factory en de Hanze
Ontwerpfabriek - allen onderdelen van de
Hanzehogeschool Groningen - hebben
hun ervaring gebundeld in het collectief
WatKunstKan.
Kunst en design zijn disciplines die van
oudsher vanuit een open houding werken
in een onzekere situatie. Al doende worden
nieuwe paden gecreëerd. Het collectief
gelooft dat het de komende jaren essentieel
is om openheid van kijken en lenigheid van
denken te ontwikkelen. Met deze aanpak
hebben we inmiddels veel ervaring, denk
aan artists in residencies, Design Thinking
en Circular Design.
We hebben een cursus ontwikkeld waarin
de belangrijkste kennis, kunde en tools
van de kunsten beschikbaar komen voor
bedrijven, overheid, zorg, onderwijs etc.
Op 30 september organiseren wij een introductiebijeenkomst voor geïnteresseerden.
Hierin ervaar je in het kort wat de cursus
jou kan brengen. Ook geven we inzicht
in het cursusprogramma en illustreren we
de toegevoegde waarde ervan voor jouw
organisatie.
getekend

30 september 2020
16.00—20.00
Catering wordt verzorgd
Kosten 20 euro p.p
Opgeven bij
e.dijksterhuis@pl.hanze.nl
Lokatie Academie Minerva
Praediniussingel 59
Groningen

