Landelijke Conferentie 2022

Vertrouwen en verbinding - en de kunst dat te zien
Woensdag 6 april 2022
Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6, 6731 AW Otterlo
Eens per twee jaar organiseert het Opleiderscollectief Beeldcoaching de
landelijke Conferentie Beeldcoaching voor iedereen die betrokken is bij
de ontwikkeling en het leren van kinderen, jongeren en volwassenen.
Vertrouwen en verbinding staan deze keer centraal in een programma
waarin we beelden, kennis, muziek, kunst én humor combineren.
De volgende sprekers leveren een bijdrage:

Roek Lips 		
Andre Heuvelman 		
Wieteke van Zeil 		
Jan Bransen 		
Job Boersma		

vertrouwen en omgaan met verandering
vertrouwen op kwaliteiten
vertrouwen en beeld- en oordeelsvorming
vertrouwen en leren
vertrouwen en emotionele micro-expressies

Aan het programma werken verder de leerlingen van Agora Roermond,
Daniëlle Davidson (kunstenaar en filmmaker) en Marcus van Teijlingen
(danser en trainer) mee.

Kosten en aanmelding:
De kosten voor de dag zijn 235,00 euro per persoon, vrij van BTW. Dit is
inclusief lunch, koffie, thee en drankjes en het bezoek aan het museum
en de beeldentuin. Er zijn 300 plekken beschikbaar. Om teleurstelling te
voorkomen raden wij u aan spoedig aan te melden: vol is vol!
Aanmelden kan via de link: Aanmeldformulier
Secretariaat Conferentie Beeldcoaching 2022
Nicolette Mulder en Laura Kiers.

Over de sprekers:
Roek Lips
Roek Lips is journalist, organisatieadviseur en coach van bestuurders en
creatieve toptalenten. Bovenal is hij geboeid door hoe leiders om weten te gaan
met verandering. Vaak speelt vertrouwen daarin een grote rol. Als voormalig
netmanager van Nederland 3 gebruikt Roek beeld in de serie ´Nieuwe Leiders´
om de verhalen van mensen als Paul de Blot, Louis van Gaal, Jan Terlouw en
prinses Irene vast te leggen en te delen met een groot publiek. Vanaf 2021 trekt
hij met zijn serie ‘nieuwe leiders’ het theater in.

Andre Heuvelman
André Heuvelman is een trompettist met een verhaal. Hij wil mensen aanzetten
te zoeken naar de kwaliteiten van zichzelf, dat waar je altijd op kunt vertrouwen.
André Heuvelman verbindt mensen met muziek, elkaar en zichzelf. Zijn trompet
is daarbij slechts het middel. André is verbonden aan het Rotterdams
Philharmonisch Orkest en voormalig lid van het Nederlands Blazers Ensemble.
Verder is hij docent aan het Rotterdams conservatorium Codarts.

Wieteke van Zeil
Wieteke van Zeil is kunsthistoricus, kunstredacteur en cultuurcriticus. Ze kreeg
landelijke bekendheid door haar wekelijkse bijdrages ‘Oog voor Detail’ in de
Volkskrant Magazine waarin ze lezers uitdaagt op een andere manier naar kunst
te kijken. Ook schreef zij meerdere boeken, waaronder ‘Goed kijken begint met
negeren, de kunst van opmerkzaamheid’ en een gids voor wie beter wil
observeren in het museum en ook daarbuiten.

Jan Bransen
Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en Academisch leider van het Radboud
Teaching and Learning Centre. Hij spreekt en schrijft voor een breed publiek
over onderwerpen als het onderwijs, autonomie, persoonlijke identiteit,
zelfkennis, liefde, praktische rationaliteit, gezond verstand en wetenschap. Hij
heeft verschillende boeken geschreven waaronder ‘Gevormd of vervormd?’,
‘Laat je niets wijsmaken’ en ‘Waar filosofen van houden’.

Job Boersma
Job Boersma is psycholoog, auteur en spreker. Hij bekwaamde zich in emoties en
micro-expressies: een snelle minimale oncontroleerbare expressie op het gezicht,
die waardevolle informatie geeft over hoe iemand zich echt voelt. Verder geeft hij
trainingen rond strategische gespreksvoering zoals onderhandelen, adviseren en
conflicthantering en begeleidt en coacht hij teams. Job is bekend door zijn boeken
‘Ik weet dat u liegt’ en ‘Harder praten helpt niet’.

Daniëlle Davidson
Daniëlle Davidson is beeldend kunstenaar, filmmaker en performance artist. Ze
zal zich tijdens de conferentie toeleggen op het live visualiseren van de verhalen
die worden verteld. Gedurende de dag vangt en verbeeldt zij de conferentie in
schilderijen.

Marcus van Teijlingen
Marcus van Teijlingen is professioneel latin danser. Hij is de enige danser in de
wereld die in alle finales van het televisie programma Dancing with the stars stond
en deze drie maal won. Marcus is in staat om ‘niet dansers’ het vertrouwen te
geven dat ze kunnen en durven dansen. Daarnaast is Marcus trainer in Krachtige
Lichaamstaal.

