
      Agenda Bijeenkomst Circo Circulair 18 april 
 
15.30 : Ontvangst Koffie/Thee 
 

16.00 : The straw that breaks the camel’s back 

• Retrospective door Jeroen Naaijkens 
Klimaattop 2000 en culturele interventie 

• Dicht Rap Slam poetry anno 2017 
de dichters Merlijn Huntjens en Nic Castle dragen een selectie voor uit meer dan 
dertig gedichten en kwatrijnen die in de afgelopen maand speciaal voor deze 
bijeenkomst zijn geschreven 

 

16.20 : Het Groene Woud als Podium 2020 door Peter van Oers 

• voorgenomen coalitie tussen een beweging en een gebied 

• toelichting ontwikkelingen richting 2020 
 

16.35 : BIOMIMICRY - presentatie door Bas Sanders en Ritchie van Daal 
• Ritchie van Daal is een jonge ontwerper (http://www.ritchievandaal.com/) die via zijn 

“Artificial Selection Project design” onderzoek doet naar de beweging in biologisch leven. 
Dat heeft vele modellen opgeleverd. Bas Sanders van Sanders Machinebouw uit Liempde 
(http://www.sandersmachinebouw.nl/nl/) en medeoprichter van BiomimicryNL 
(http://www.biomimicrynl.org/) bouwt een van deze modellen levensgroot. Samen met 
nog te vinden kunstenaars zal dit resulteren in een kunstzinnige presentatie of 
voorstelling. 

 

16.45 : Key-note door Tabo Goudswaard 
• Tabo Goudswaard is kunstenaar/social designer en ontwerpt nieuwe manieren van   

kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Hij zoekt aansluiting bij het alledaagse 
gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor 
betrokkenen. Het is de overtuiging van Tabo Goudswaard dat ontwerpers en kunstenaars 
een cruciale rol kunnen spelen in het vormgeven van samenlevingen.Tabo was in 2015 en 
2016 intendant van het programma THE ART of IMPACT 

• Debat 
 

17.30 : Gerard Rooijakkers, gesproken column 
 

17.45 : Nazit met borrel tot circa 18.30. 
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Indien u aan de nazit deelneemt ontvangt u achteraf een 
factuur van € 15 voor de kosten, zoals ook in voorgaande bijeenkomsten is gebeurd. 

 

LOKATIE en PARKEREN: 
Agri & Food Plaza’, parkeren achteringang ZLTO  Vlijmenseweg in ’s-Hertogenbosch 
Info over bijeenkomst: 06 53 17 22 49 of 06 51 52 87 81 

http://www.ritchievandaal.com/
http://www.sandersmachinebouw.nl/nl/
http://www.biomimicrynl.org/

