PROGRAMMA E+ ACADEMY BRAINPORT

onderwerp: Uitnodiging kickoff E+ Academy Brainport

Justine Marseille (trendwatcher), Bas Molenaar en John Habraken. Ook

The day will be divided into two parts. During the morning pro-
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zijn er exposities van de Technische Universiteit Eindhoven en Design

gramme you can meet E+ Academy Brainport and its initiators. The

lokatie: Evoluon - Noord Brabantlaan 1a - 5652 LA Eindhoven

Academy over vergrijzing en krimp, prachtwijken en Tippelzone

concept and the prospects will be explored and it will be possible to

revised en er is een informatiemarkt opgesteld over de Academy the-

actively generate and put forward ideas on the subjects urban design

ochtendprogramma

ma’s van het aankomende jaar. De gehele dag zijn er mogelijkheden

& society, new landscapes and durability. Meetings between devisers

09.30 – 10.00 Ontvangst

om ideeën uit te wisselen en kunt u zich aanmelden bij een van de

and developers are important during the morning programme. It also

10.00 – 10.15 Introductie en officiële start

Brainport staat bekend om de snelle totstandkoming van innovaties

initiatiefnemers om mee te doen met E+ Academy Brainport. De dag

will be the official kick-off for E+ Academy Brainport.

			

en synergie op toptechnologisch gebied. Dit vraagt om daadkracht,

sluit af met een borrel.

During the afternoon programme the themes that will be dealt with in

10.15 – 10.30 Urban Design (Rene Daniels)

Geachte heer/mevrouw,

E+ Academy Brainport (Rob van Gijzel ov)

the coming years and have been dealt with during the past year will

10.30 – 10.45 Triple Helix in het verleden (John Habraken)

port staat kennisoverdracht dan ook hoog op de agenda. Om dit te

Staat u open voor nieuwe ideeën en inspirerende concepten? Hebt

be explored. Intriguing visions on the increase of the ageing popula-

10.45 – 11.00 Philips Masterclass (Hans Robertus)

stimuleren is E+ Academy Brainport opgezet. Dit initiatief is ontwik-

u plezier aan het ontwikkelen van kennis en bent u niet bang om

tion and on shrinkage in Eindhoven will be presented.

11.00 - 11.15 Project tippelzone DA/e (Louise Schouwenburg)

keld door de gemeente Eindhoven E+, Inbo, Buro 5 en DHV, in samen-

deze te delen? Kunt u ruimte en begeleiding bieden aan enthousiaste

During the entire day there will be presentations by the mayor of

11.15 – 11.30 Toekomstvisie 2020 (Adriaan Geuze)

werking met de Technische Universiteit Eindhoven, Design Academy

studenten? Bent u een van de denkers en doeners uit de publieke of

Eindhoven Rob van Gijzel, Rene Daniels, Bernard Colenbrander, Edel-

11.30 – 12.00 Forumdiscussie. Panel met o.a Yvonne Zonderop

en Fontys Hogescholen. E+ Academy Brainport is erop gericht kennis

private sector die zich graag inzet voor innovatieve ontwikkelingen?

koort & Edelkoort, Hans Robertus, Adriaan Geuze, Justine Marseille

			

(volkskrant), Mary-Ann Schreurs (voorzitter raads-

over te dragen en te ontwikkelen door de wetenschappelijke wereld

Meld u dan nu aan. U kunt u aanmelden via meis.vandrunen@dhv.com.

(trendwatcher), Bas Molenaar and John Habraken among others.

			

commissie Design) door gespreksleider Rob Frank

te combineren met de private en publieke sector en daarbij de stad

Wij hopen u op 5 juni te mogen begroeten in het Evoluon tijdens de

There will also be exhibitions by the Technical University Eindhoven

12.00 – 13.30 Kennismarkt (incl. lunch) in koepel

te benutten als laboratorium voor onderwijs en onderzoek. Op speci-

kickoff van E+ Academy Brainport.

and by Design Academy about the increase of the ageing population

durf en het vermogen om kennis met elkaar te delen. Binnen Brain-

and shrinkage, model districts and Red Light District revised and an

fieke, actuele thema’s worden studenten projecten en stageplaatsen
aangeboden, waarbij de onderwerpen innovatief en inspirerend zijn.

engelstalige tolk beschikbaar op verzoek
english translation available on request

information market will be set up on the Aca-demy’s themes for next
year. The entire day will offer possibilities for exchanging ideas and
you can sign up for E+ Academy Brainport with one of the initiators.

Op 5 juni 2008 wordt de officiële kickoff van E+ Brainport Academy geDear Sir/Madam,

The day will close with a get-together.

motto ‘kennis is brandstof voor Brainport’. Wij nodigen u van harte

Brainport is known for the quick development of innovations and sy-

Are you open to new ideas and inspiring concepts? Do you have fun

uit deel te nemen aan deze dag.

nergy in top technological fields. This calls for drive, courage and the

developing knowledge and are you not afraid to share it? Can you

ability to share knowledge with each other. Within Brainport therefore,

accommodate and guide enthusiastic students? Are you one of the

De dag is opgedeeld in twee delen. In het ochtendprogramma kunt u

knowledge transfer is a top priority. To stimulate this the E+ Academy

thinkers or doers in the public or private sector who like to dedicate

kennismaken met E+ Academy Brainport en haar initiatiefnemers. Er

Brainport was founded. This initiative was developed by the City of

themselves to innovative developments? Then apply now. You can

wordt ingegaan op het concept, de mogelijkheden en er is ruimte om

Eindhoven E+, Inbo, Buro 5 and DHV, in cooperation with the Techni-

apply through meis.vandrunen@dhv.com. We hope to greet you on 5 June

actief ideeën te genereren en in te brengen binnen de thema’s urban

cal University Eindhoven, Design Academy and Fontys Polytechnic. E+

at the Evoluon during the kick-off for E+ Academy Brainport.

design & maatschappij, nieuwe landschappen en duurzaamheid.

Academy Brainport aims at transferring and developing knowledge

Ontmoetingen tussen aanbieders en ontwikkelaars is in het ochtend-

by combining the scientific community with the private and public

programma van belang. Tevens wordt de officiële kickoff gegeven van

sector while using the city as a laboratory for education and research.

www.evoluon.nl - voor inhoud en route

E+ Academy Brainport.

Students are offered projects and internships on specific, current

www.eplus.nl - voor inhoudelijke info

In het middagprogramma wordt nader ingegaan op de actuele thema’s

themes, with the subjects being innovative and inspiring.

geven in het kennistransferium Evoluon in Eindhoven. De dag waarop
onderwijs, overheid en ondernemers elkaar ontmoeten onder het

die komend jaar aan de orde zijn en gedurende het afgelopen jaar zijn

middagprogramma
13.30 – 13.45 Inleiding moderator (Bernard Colenbrander)
13.45 – 14.00 Vergrijzing en planologie (Gijsbert Borgman)
14.00 – 14.15 Kansen voor vergrijzing (Simon Jansen)
14.15 – 14.30 Verschillende kleuren grijs (Thijs Edelkoort)
14.30 - 14.45 Design Academy studies (Hans van der Markt)
14.45 – 15.00 Kansen voor Grey (Alex Sievers)
15.00 – 15.30 Pauze
15.30 – 15.50 Ontwerpen voor vergrijzing en bevolkingskrimp
		

(Mark van der Poll en Bas Molenaar)

15.50 – 16.15 Presentaties 7 afstudeerders
16.15 – 16.45 Samenvattend dialoog
		

(Justine Marseille en Cor Wagenaar)

16.45 - 18.00 Afsluiting en Borrel

rechtstreekse uitzending door www.citytv.nl

kosten deelname

onderzocht. Er worden intrigerende visies gegeven op vergrijzing en

On 5 June 2008 the official kick-off of E+ Brainport Academy will be

Studenten: € 10,- (gehele dag, incl. lunch)

krimp in Eindhoven.

given at the knowledge transferium Evoluon in Eindhoven. That day

Professionals: € 50,- (1 dagdeel) of € 75,- (gehele dag, incl. lunch)

Gedurende de hele dag zullen er presentaties zijn van onder andere

education, government and entrepreneurs will meet on the principle

de burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel, Rene Daniels, Bernard

‘knowledge is fuel for Brainport’. We cordially invite you to participate
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Colenbrander, Edelkoort & Edelkoort, Hans Robertus, Adriaan Geuze,

in this day.
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