ZIN in de toekomst? Kom naar de eerste LIZx:
LEREN - INSPIREREN - ZINGEVEN - EXPERIENCE

Bekijk de webversie

KOM NAAR LIZx 2017

17 maart 2017 - ZIN in de toekomst?
Mijn bureau Trevi bestaat 5 jaar! En dat wil ik vieren met de
eerste LIZ Experience. Op 17 maart 2017 delen drie sprekers
in een klein intiem theater in Gorinchem hun passie en visie
rondom het thema ZIN in de toekomst? Dat zijn:
Rikko Voorberg, theoloog, theatermaker, schrijver
en columnist in nrc.next en Het Nederlands Dagblad. Hij
bracht in oktober 2016 het boekje 'De dominee leert vloeken'
uit. Hij werd genomineerd als meest spraakmakende theoloog
van het jaar en ontving in 2016 de Pim de Kuijerpenning vanwege zijn inzet voor
mensenrechten.
Willy Schuurman, activiteitenbegeleidster in verpleeghuis het Parkhuis in Dordrecht en
gekozen tot Mooi Mens 2013. Ze is de bedenker van de Beleeftuin, een zintuigprikkelende tuin
om het dementieproces te vertragen en de kwaliteit van leven voor bewoners te verhogen. De
Beleeftuin is een groot succes en wordt momenteel landelijk uitgerold.
Evelien Fokker, organisatiepsycholoog, coach, muzikant (cello) en yogadocente. Naast haar
coachpraktijk ‘De Gevoelige Snaar’ is zij verbonden aan De Baak, Het Eerste Huis en
Ludens. In binnen- en buitenland verzorgt zij workshops, lezingen en retraites. Op festivals en
beurzen brengt zij spelenderwijs het publiek van denken naar voelen. Laat je raken en ‘tune in’
op deze hartsfrequentie.

PROGRAMMA LIZx
15.00 uur Inloop met koffie/thee
15.30 uur Opening en welkom
15.45 uur Rikko Voorberg
16.05 uur Willy Schuurman
16.25 uur Evelien Fokker
16.45 uur Sluiting
16.50 uur Borrel en napraten

Meld je aan vóór 15 februari!
AANMELDEN EN KOSTEN
Meld je vóór 15 februari aan op info@trevi-support.nl en
verzeker je van een plek! Kaartjes inclusief 2 consumpties
kosten €35,-. Na aanmelding ontvang je een mail met
informatie over de betaling. Ik hoop je te zien!
LOCATIE
Theater 't Pand
Korenbeurs 5, 4201 XD Gorinchem
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u lizanne@trevi-support.nl toe
aan uw adresboek.

