
MASTERCLASS | ANNELIES HERMSEN
Datum: donderdag 28 mei 2020
Tijdstip: 16.30 uur

DE TOEKOMST VAN HET ETEN
Ze mag altijd spelen met eten, dat is wat haar werk zo 
leuk maakt. Vanuit haar studio op het terrein van Piet 
Hein Eek, is ze dagelijks met eten en de toekomst van 
eten bezig. Ze vertelt je graag alle ins en outs tijdens de 
Never Ever Blue Summer School!   

STORYTELLING | CEES DONKERS
Datum: dinsdag 2 juni 2020
Tijdstip: 16.30 uur

EINDHOVEN ‘CITY AS A LAB’ ‘BRAIN-FIELD’ FOR A NEW 
GENERATION
Eindhovens stadsarchitect, is ondanks zijn
pensioengerechtigde leeftijd, nog steeds ontzettend
betrokken bij Eindhoven. Betrokken bij de 
ontwikkelingen van de Witte Dame en Strijp vanaf het 
eerste uur! Hoe een ambtenaar die graag buiten de 
lijntjes kleurde zo veel voor de stad voor elkaar heeft
gekregen? Kom luisteren naar zijn inspirerende verhaal!

WORKSHOP | GIGI BOWMER
Datum: woensdag 3 juni 2020
Tijdstip: 16.30 uur

ZOOM READY IN 15 MINUTEN
Hoe zie jij eruit tijdens je online vergadering?
Professionele Zichtbaarheid is bepalend. Maar door 
tussenkomst van een camera of webcam valt 70% van 
je uitstraling weg. Tijdens deze workshop leert Gigi, een 
zeer ervaren visagist, je hoe jij – snel en makkelijk –
stralend voor de dag komt. Of je nou thuiswerkt, tussen 
online meetings en gezinsleden op en neer vliegt, een 
time-out hebt of lange dagen draait.
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LIFESTYLE | EMILY HERMANS
Datum: dinsdag 26 mei 2020
Tijdstip: 10.00 uur

INSPELEN OP DE CRISIS DOOR HET ROER 
VOLLEDIG OM TE GOOIEN!  
MLY is een modemerk met een missie. De werkwijze van 
de Eindhovense ontwerpster is duurzaam en ineens 
mega actueel! Ben je nieuwsgierig naar het verhaal van 
designer Emily Hermans? Hoe ze het roer omgooide en 
zich nu richt op het ontwerpen van modieuze 
mondkapjes? Meld je snel aan!

https://mly.nl/
https://www.gigibowmer.com/
http://www.annelieshermsen.nl/
https://www.linkedin.com/in/cees-donkers/?originalSubdomain=nl

