STICHTING ATELIERS EN GALERIE LEONARDO DA VINCI

De Stichting ateliers en galerie Leonardo da Vinci, een creatieve dagbesteding voor mensen
met een artistiek talent, organiseert een bijzonder afscheidssymposium voor vertrekkend
directeur Jonaske de Ruiter op vrijdag 6 november 2015.
De titel van het symposium is Binnenste – Buiten en gaat over diverse onderwerpen rond het
vervaardigen van kunst. Na het symposium is er gelegenheid om op informele wijze afscheid
van Jonaske te nemen. Dit is voor iedereen toegankelijk.
Tijdens het symposium is ook de eerste foto-expositie in de galerie van Leonardo da Vinci te
bezichtigen. Enkele cliënt/kunstenaars zullen ook aanwezig zijn.

Het proces van verbeelden, op welke wijze dan ook, wordt in een aantal boeiende voordrachten van
verschillende kanten belicht. Het Binnenste – Buiten in het vervaardigen van kunst, het proces, de
helende werking en de betekenis voor de buitenwereld.
De mens is de vormgever van zijn eigen leven, de mens maakt zijn eigen context. Er zijn echter
onderdelen in ons leven waar we anderen nodig hebben. Als artistiek begeleider, of docent, hoop je
een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van mensen. De mens heeft het nodig om
uitgedaagd te worden, zowel sociaal emotioneel als artistiek. De begeleider krijgt hiermee een rol
als proces-architect, hij richt de ontwikkelingsruimte in en tekent mee met een cliënt.
Het Binnenste – Buiten kent meerdere kanten.
“ Zoals je het doet, zo heb je het; als je altijd blijft doen wat je altijd al deed, dan zul je krijgen wat je
altijd al kreeg.”

De gespreksleiding is in handen van Pieter Mols, eigenaar van Contrapunt, een cultureel
constructiebureau.
Uitgenodigd zijn relaties van de Stichting ateliers en galerie Leonardo da Vinci en van Jonaske de
Ruiter, cliënt-kunstenaars, medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij Leonardo da Vinci naast
belanghebbenden uit de kunstwereld en zij die betrokken zijn bij de WMO en de Participatiewet,
wethouders en beleidsmedewerkers, geïnteresseerden in de thematiek Binnenste – Buiten.
Dit symposium wordt gratis aangeboden door de Stichting ateliers en galerie Leonardo da Vinci.
Het is mogelijk om een donatie te doen. Het opgebrachte geld zal worden gebruikt om een drukpers
aan te schaffen die breed inzetbaar is voor nieuwe producten.
Aanmelden voor Symposium op 6 november 2015 van 13.00 – 17.00 uur.
Je kunt je aanmelden voor het symposium en het aansluitende informele afscheid door voor 4
november a.s. een mail te sturen naar symposium@leonardodavinci-kunst.nl o.v.v. ik kom naar het
afscheidssymposium Binnenste – Buiten.
U ontvangt het programma na aanmelding ter bevestiging van de inschrijving.
Aanmelden voor het informele afscheid op 6 november van 17.00 – 19.00 uur.
Je kunt je aanmelden voor het informele afscheid door voor 4 november a.s. een mail te sturen naar
symposium@leonardodavinci-kunst.nl o.v.v. ik kom naar het informele afscheid van Jonaske.
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Algemene informatie
Afscheidssymposium Binnenste – Buiten en informele afscheid
Stichting ateliers en galerie Leonardo da Vinci en Jonaske de Ruiter
Datum:

vrijdagmiddag 6 november 2015

Symposium:
Informele afscheid:

13.30 – 17.00 uur
17.00 – 19.00 uur

Locatie:
Telefoon:

Kerklaan 8, 3851 JV Ermelo
0341 495568
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