De Kunst van het scheppen met Ringen +Ribbels
Doen is beleven, een goed spelend team is onbetaalbaar.

Creatief samenwerken en verbinden
Spelende wijs groeit en creëer je samen een uniek kunst-- lichtobject van
karton.
Workshop in 3 uur
Deelnemers: 10 tot maximaal 16 personen

Sylvia van der Net / DesigNet
Vormgever en interieurarchitect, adviseur zakelijke markt
Missie en specialisatie: een gezond en creatief kantoor leven.
Advies over invloed van de werk omgeving op het functioneren.
Passie duurzaamheid, design, innovatieve materialen en creativiteit
In deze workshop /ontdekkingstocht stuur ik als trainer het spel gefaseerd aan,
Goed samenwerken is een belangrijke competentie die je d.m.v. spel onderling kan ervaren.
De speciaal voor deze workshop ontworpen modulaire golfkartonnen ringen maken de opdracht uniek
het is een situatie die nieuw en gelijkwaardig is voor iedereen.
Je kan geen fouten maken het geeft een inspirerende impuls om te spelen en ideeën te delen.
Hoe inventief en creatief is jou oplossend vermogen in een out-of-the-box situatie wanneer je met
elkaar in drie uur naar een verrassend eindresultaat toewerkt? Wat zijn jouw sterke kanten? Overzie je
het geheel? Altijd al willen ontwerpen of met ideeën gespeeld, doe dan mee aan deze uitdaging.

Informatie over de workshop
Je werkt met op maat gemaakte gelaserde modulaire vormen van karton aan je eigen
idee/ontwerp of samen met partner(s) door combinaties van ringen samen te voegen in de
eindfase combineert het team het totaal tot een spectaculair (licht)object. De materialen zijn
schoon en droog er wordt niet geplakt of gelijmd.













Korte Intro over karton een bijzonder materiaal.
Er wordt gewerkt met duurzaam, deels gerecycled karton van hoge kwaliteit.
De vormgeving is uniek en speciaal ontworpen voor deze workshop
Introductie en uitleg over de modulaire vormen en verbindingsmaterialen.
Ter inspiratie voorbeelden van modellen in karton.
Iedere deelnemer maakt eenmalig zijn keuze
Meer ringen meer mogelijkheden. Bedenken, veranderen, delen.
De groep bepaald de uitvoering en moeilijkheid graad zelf.
Combineren, samenvoegen.
Verlichting en accessoires.
Foto eind resultaat + team.
Object is een blijvende herinnering voor het team

