Vrije uitwisseling van ideeën maakt creativiteit en verandering mogelijk. Dialoog is waardevol voor de transformatie
van organisaties en culturen. Zo ontstond de Franse Revolutie vanuit salongesprekken. Op die traditie wil Creatopia
Salon verder bouwen. Op regelmatige tijdstippen opnieuw
samen komen in de zitkamer. Steeds gaat het om de uitwisseling van waarden, gevoelens en ideeën over de dingen die
ieder nauw aan het hart liggen. Cruciaal is de openheid voor
het onverwachte, de bereidheid vooraf bedachte ideeën en
concepten los te laten en het verlangen echt te luisteren
naar de andere.
Het doel van een salon is amusement, maar vooral
ook verdieping van kennis en verfijning van inzicht.
Het eerste deel van de avond wordt voorbehouden aan
kennisdeling. Soms wordt er gestart met een rondvraag, soms met een presentatie. Maar het kan net zo
goed gaan om een boek dat de deelnemers samen gelezen
hebben of iemand die een nieuwe techniek wil uittesten in een
veilige omgeving. Voor het tweede deel komt er - net zoals
in de vroegere salons - een uitwisseling tussen
bedrijfsleven en artistieke wereld. Kwaliteitsmanagers,
kunstenaars, ontwerpers, topsporters, HR-medewerkers,
acteurs,… Hoe staat elkeen tegenover het creatieproces?
Hoe doen anderen het? Hoe doe ik het? Waar zijn de verschillen? Kan ik het morgen anders aanpakken?
Boeiende verhalen… vanuit verschillende perspectieven.
De gemodereerde gesprekken leiden misschien tot een ‘clash
of cultures’, interessante ideeën zullen ze zeker opleveren.
Dit jaar staan thema’s als risico’s nemen, uitdaging & motivatie, tijd maken voor ideeën en vertrouwen op het programma.

Salon I
Salon II
Salon III
Salon IV

donderdag 10 mei 2007
donderdag 27 september 2007
donderdag 25 oktober 2007
donderdag 29 november 2007

Programma:

17u00 - 18u30: Uitwisseling van ideeën
18u30 - 19u30: Netwerking met buffet
19u30 - 21u00: Open Salon met
gemodereerde dialogen
Kijk een tiental dagen vóór het salon op
www.creatopia.be voor een overzicht van
de genodigde salongasten.

Waar:

Restaurant - Afternoon Club The Resident
Desguinlei 90 - 2018 Antwerpen

Deelnameprijs: € 125 voor 4 salons incl. maaltijden (excl. BTW)

I believe we can change the world if we st
art listening to one another again
Margaret J. Wheatley

