Toelichting Cursus Biophilic Design - 7 december 2022

Doelgroep:
De cursus Biophilic Design is gericht op professionele ontwerpers die vanuit verschillende disciplines
aan de slag willen met biophilia en in hun ontwerpen willen 'samen werken' met de natuur. Denk
aan:
- interieurarchitecten
- interieurstylisten
- meubelontwerpers
- productontwerpers
- lichtontwerpers
- grafisch ontwerpers
- architecten
- stedenbouwkundigen
- landschapsarchitecten
- tuinontwerpers
- kunstenaars
Vind jij dat jouw vakdiscipline ook relatie heeft met biophilic design laat het ons weten.

Programma:
09.00 - 09.16

Inloop

9.15u - 10.00

Introductie en kennismaking

10.00 - 11.00

Introductie in de theorie en de business case(s) voor Biophilic Design

11.00 - 11.15

Koffiepauze

11.15 - 12.45

Introductie in het nemen van een Bos Bad - Shinrin Yoku

12.45 - 13.30

Biologische lunch

13.30 - 14.30

Biomimicry opgave: Perspectieven van de natuur (buiten)

14.30 - 16.15

Toelichting en werken aan praktijk opgave

16.15 -16.30

Afronding en afsluiting

Belangrijke informatie voorafgaand aan deelname aan de workshop:
Tijdens de cursus zijn we regelmatig buiten. Let daarop met je kleding. Kies goede schoenen die vuil
mogen worden. Neem een regenjas of -pak mee. Of bescherm je tegen de zon. Neem iets mee
waarop je comfortabel een tijdje in het gras kunt zitten. We hopen natuurlijk op een mooie dag!
Om dingen op te kunnen zoeken of vorm te geven is het handig om een computer of tablet mee te
nemen. Verder is een schets- of notitieboekje, pen en/o potlood.
Bij de cursus wordt een handboek geleverd en na afloop krijg je een certificaat als bewijs van
deelname.

Contactgegevens en bankrekeningnummer
De workshop gaat door bij minimaal 6 aanmeldingen. Op 30 november is er een go-no-go. Het max.
aantal deelnemers is 16. Als we de workshop dienen te cancelen krijg je je geld terug. Als je je na 30
november mei zelf, om welke reden dan ook, afmeldt zal een vergoeding van € 100,- voor reeds
gemaakte kosten inrekening worden gebracht.
Wil je mee doen? Reserveer dan nu je plek door € 495,- x 21% BTW = € 589,95 over te maken naar
bankrekeningnummer NL35RABO0122310799 t.n.v. A.M.Fraaije /o FRAAi onder vermelding van
cursus biophilic design 7 december.
Op het moment dat je ingeschreven bent krijg je een mail ter bevestiging. We vragen dan om je
contactgegevens en stellen we je vast een aantal vragen om ons beter voor te kunnen bereiden.

Adres: Biomimicry Academie, De Kleine Aarde, Klaverblad 13, Boxtel - Zonnezaal

CV Laura Vaessen
Founder van Moodo interieurontwerp, biophilic designer, ontwerper met een missie & Shinrin yoku
gids. Ik wil mensen weer verbinden met hun natuurlijke omgeving. Dat doe ik binnen als
interieurontwerper en buiten als Shinrin yoku gids. Door deze eeuwenoude connectie weer te
herstellen en mensen het te laten ervaren bevordert dat het welzijn van het individu, zowel fysiek als
mentaal. Wanneer je deze verbinding voelt kun je niet anders dan goed voor je omgeving zorgen en
milieuvriendelijkere keuzes maken. Een stap in de richting van een positieve toekomst van de aarde.
CV Ilse van Rosmalen
Ilse van Rosmalen is founder van Studio IR een multidisciplinair bureau dat zich bezighoudt
met architectuur, interieur en design. Het bureau is in 2011 opgericht door ir. Ilse van Rosmalen, met
de gedachte haar eens ontstane hartstocht in de praktijk vorm te kunnen geven.
Studio IR gespecialiseerd is in particuliere woningbouw en biophilia. Onze ontwerpen omvatten
nieuwbouwwoningen en het updaten van verouderde woningen naar wooncomfort van deze tijd.
Sinds een aantal jaar vullen Ilse en Lydia elkaar aan bij projecten waar biomimicry en biophilia
centraal staat.
CV Lydia Fraaije (MSc)
Oprichter van de biomimicry academie en biomimicry en biophilic architect bij haar eigen
architectenbureau FRAAi architecten sinds 2006.
Met alle acties die ik onderneem en met de ontwerpen die ik maak probeer ik in balans te zijn met
het ecosysteem. En bij voorkeur er zelfs een bijdrage te leveren aan het leven op aarde. Net zoals
alle andere organismen doen. Door ons weer opnieuw te verbinden met de natuur wordt duidelijk
wie we zijn, welke plaats we innemen in het grotere geheel en welke beslissingen er genomen dienen
te worden om onze plek op aarde beter achter te laten dan hoe we haar gevonden hebben.

Links met achtergrond informatie:
Shinrin yoku https://www.youtube.com/watch?v=12CCjoixpkA
Biophilia: https://www.fraai-architecten.com/home/biophilia/
Biomimicry: https://www.youtube.com/watch?v=k_GFq12w5WU

Contact
Heb je vragen stuur een mailtje naar: Info@biomimicry-academie.nl
We kijken ernaar uit je te kunnen verwelkomen op de Biommicry Academie in Boxtel!
Met vriendelijke groet,

Lydia Fraaije, Laura Vaessen en Ilse van Rosmalen

