
Inschrijven kan door je naam, bedrijfsnaam en adres door te geven aan 
Barbara Van den Lemmer via vandenlemmer@vck.be of tel.: 03 201 14 55

Deelname is gratis voor Creatopia leden, meters en peters.
Deelname voor niet leden: €40   

Meer informatie over Creatopia vind je op www.vck.be/creatopia.

Uitnodiging

SLOTEVENT
17u15 ‘Jezelf en je medewerkers coachen naar meer creativiteit’ 
 Cynthia Morris, Creativity Coach  (Engelstalige workshop) 

Samen met Cynthia Morris (V.S.) onderzoek je vanuit je dagelijkse realiteit de mogelijkheden 
om zelf en met je medewerkers meer creatief te zijn en te blijven. Onderwerpen als ‘geen tijd 
voor creativiteit’, teveel ideeën, doel stellen, uitstelgedrag en het afwerken van projecten zullen
zeker aan bod komen. Cynthia Morris is schrijfster, ervaren creativiteitscoach en begeleider van 
creatieve workshops. Elk jaar leidt ze in Frankrijk een befaamd tiendaags ‘Inspire your muse’ 
programma. Haar handelsmerk is enthousiasme, warmte en humor. Ze coacht schrijvers,
artiesten, dromers en mensen die een leiderschapstaak op zich willen nemen doorheen 
krachtige veranderingen. 

18u30 Pauze met een broodjesbuffet

19u30 Uitreiking Creative Change Master Certifi caat door  
 Betrand Jouslin de Noray, Secretary general ‘EOQ’ 

20u00 Spoedcursus Humor
Creativiteit en humor zijn onlosmakkelijk verbonden. Binnen het Creatopia-
programma werden veel ideeën verzameld, was er ruimte om te experimenteren 
en werden tenslotte certifi caten behaald. Om dit alles af te ronden nemen we een 
kijkje in de keuken van professionele grappenmakers. Rob Urgert (wetenschap-
per, cabaretier, columnist en presentator van het VARA-programma ‘Onder de 
tram’) en Bastiaan Geleijnse (journalist, cartoonist Fokke & Sukke) brengen een 

grappige en interactieve voorstelling waarin je de beginselen van humor leert kennen. De techniek van het grappen maken en de 
techniek van het grappig zijn worden haarfi jn uit de doeken gedaan. Deze cursus in de vorm van een cabaretprogramma 
betekent dus veel lachen en ook iets leren.

21u00 Feestelijke receptie met een drankje en een hapje

donderdag 14 juni
ontvangst vanaf 16u30

LOCATIE
Kasteel Den Brandt
Koetshuis Zuid
Beukenlaan 12,
2020 Antwerpen
Routebeschrijving in bijlage


