cares 2

bkkcwho
inspiratiedag
kunst en zorg
di 27 mei
10.00-17.00 uur

Healing Environment, de helende kracht van je omgeving,
draagt bij aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden
van de gebruikers van een gebouw. In het verlengde van
de expositie PLAFOND, organiseren we op 27 mei 2014
de inspiratiedag who cares 2 , over kunst en zorg. We
tonen hoe kunstenaars kunnen bijdragen aan een sterkere
toekomst van de zorg. Dat kan fysiek zijn maar ook sociaal.

who cares 2
Kennis en inspiratie voor
iedereen die aandacht en
kwaliteit in de zorg hoog
in het vaandel heeft staan.
programma
10.00-10.30
10.30-10.40
10.40-11.30

11.30-11.50
11.50-12.40

12.40-12.55
13.00-14.00
14.00-14.50
15.00-15.50

15.50-16.00
16.00-17.00

Petra van der Schoot

inloop
welkom door Atty Bax
Healing Environment: van
theorie naar praktijk, door
Petra van der Schaaf (Oazis,
Onderzoek & Advies)
pauze
Kunstkameraden: kunst en
jeugdzorg, een creatieve
combinatie
Bach Therapie! met celliste
Jacqueline Hamelink
lunch
Kunst: mij een zorg! Door Anne
Pillen (multimedia kunstenaar)
Het Groot Letterfestival:
een literatuurfestival in vijf
zorginstellingen van Vitalis
afsluiting
borrel

praktische informatie
dinsdag 27 mei van 10.00 tot 17.00 uur
deelname | € 34,99
inschrijven | www.bkkc.nl/whocares2
contactpersoon | Atty Bax
beeld voorkant | Joost van Dijk
bkkc brabants kenniscentrum
kunst en cultuur
spoorlaan 21 i-k | 5038 CB tilburg
013 7508400
info@bkkc.nl
@bkkc_nieuws
/brabantskenniscentrumkunstencultuur
bkkc

www.bkkc.nl/whocares2

expo PLAFOND
Het plafond is nog niet zo populair als drager
van kunst. Op enkele prachtige (in opdracht
gemaakte) kunstplafonds na, bestaan er
nog niet zoveel (financieel) toegankelijke
kunsttoepassingen voor het plafond. Tijdens
deze expositie laten we zien dat je zelfs
een systeemplafond op een eenvoudige
manier kunt verfraaien. Een aantal werken
is speciaal voor deze expositie gemaakt en
kunnen direct toegepast worden in de zorg.

exposanten
Arjan van Arendonk
Ans Verdijk
Lotte Douwes
Bas Kijzers
Paul den Hollander
Petra van der Schoot
Ena van Bockel Rivera
Leonieke van de Geer
Diënne van Berlo

praktische informatie
24 april tot en met 22 juni
bkkc | spoorlaan 21 i-k | 5038 cb | tilburg
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
en in het weekend van 13.00 tot 17.00 uur
Met dank aan | OpenCeilings en
www.systeemplafond.nu
gratis toegang
www.bkkc.nl/plafond

