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SHINE & INSPIRE 12 november 2021
Wij willen je graag uitnodigen voor het “Shine & Inspire” event op vrijdag 12 november in de sfeervolle brasserie “Bijna Thuis” in Rijswijk. De inloop is vanaf 16.00 uur, het programma start om 16.30 uur.
Tijdens dit inspirerende event zal coach en auteur Jos Tobben zijn boek “De crisisrotonde"
presenteren en worden de kunstwerken van beeldend kunstenaar Hans de Groot tentoongesteld.
Beide heren begeleiden mensen op hun eigen manier en expertise om hun passie en vuur te hervinden. Zij gaan vertellen hoe hun werk is ontstaan en de aanwezigen inspireren om dit toe te passen.
Het event wordt georganiseerd door Chandra Kamps en gepresenteerd door Joy Bindraban. Tussen
de bedrijven door zorgt Hans voor een verrassende muzikale omlijsting.
Jos Tobben
Coach en auteur beschrijft in zijn boek “De crisisrotonde" het hervinden van jouw passie en vuur zodat
je de uitdaging van de verandering aangaat. De mens is vanaf zijn geboorte tot aan de dood
“onderweg”. Hij legt een uniek pad af. Jos heeft dit boek geschreven, omdat hij in zijn leefomgeving en
tijdens werk veel mensen ontmoet, die meer uit het leven willen halen maar niet weten hoe.
Ze kunnen alle kanten op maar weten niet waarheen. Het is compact, toegankelijk en met een vleugje
humor geschreven. Special guest Mehdia Sealeti heeft het boek gelezen en zal haar ervaring met jullie
delen.
Hans de Groot
Als het gaat om geluid, beweging en kleur dan is Hans de Groot als beeldend kunstenaar meteen
geprikkeld om er iets kunstzinnigs van te maken. Kunst is een methode waarin de mens kan leren om
zich sterker in menselijke gaven en talenten uit te kunnen drukken. Dit doet hij d.m.v. HIWI-drawings.
Een HIWI-drawing is een persoonlijk verhaal vanuit je eigen handschrift in lijn en kleur. Benieuwd?
Hans neemt je mee op een kunstzinnig en muzikaal avontuur!
Het wordt een feestelijke middag met een mooie boekpresentatie, muziek en kunst. Na afloop van de
presentaties is er ruimte om te netwerken waarbij er ook een aantal boeken worden verloot.
Niets gewonnen? Uiteraard kun je het boek ter plekke kopen en door Jos laten signeren. Zie je tijdens
de expositie een mooie HIWI-drawing die je graag wilt kopen of wil je er één speciaal laten maken?
Dan kun je dat met Hans bespreken.
Graag verwelkomen wij jullie bij Brasserie “Bijna Thuis” op landgoed Overvoorde, een oase van rust
op de grens van Rijswijk en Den Haag. Adres: Van Vredenburchweg 170, 2285 SE Rijswijk.
Gratis parkeren!
Is je interesse gewekt en wil je erbij zijn?* beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Meld je vóór 8 november aan via bijgaand aanmeldformulier of shine.inspire.events@gmail.com
Na aanmelding ontvang je een betaalverzoek. Entree is € 5,00 en je krijgt € 2,50 euro korting bij
aanschaf van het boek “De crisisrotonde”

