Studiedag Kunst algemeen op donderdag 8 januari 2015
Locatie:
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
030 – 29 27 777
Het gebouw is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, auto en te voet vanaf Utrecht
Centraal station.
Volop parkeergelegenheid:






De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand van
onze locatie (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg). Op de terreinen
van de Jaarbeurs is een uitrijkaart te verkrijgen voor een dagtarief van €12,- (of €3,- per uur).
Op onze eigen parkeerplaats aan de achterzijde van ons pand, kunt u weliswaar gratis, maar
zeer beperkt uw auto kwijt. Daarbij geldt vol=vol. Voor mindervalide gasten reserveren wij op
uw verzoek graag een plek.
Let op: in de wijk rondom ons Cursus- en vergadercentrum is het betaald parkeren middels
betaalautomaten (pinnen). De tarieven zijn door de gemeente bepaald en bedragen in 2014 €
3,41 per uur, € 23,78 voor een dagkaart (9.00 – 23.00 uur) en € 8,13 voor een avondkaart
(19.00 – 23.00 uur).

Beste collega,
Graag wensen we je een goede reis naar Utrecht en van harte welkom op de bijeenkomst!
Wanneer je het workshopkeuzeformulier tijdig hebt geretourneerd krijg je bij aankomst de
workshopindeling.
Voor noodgevallen is op de dag zelf bereikbaar: Marian Hinderink via 06-46010116.
Tot ziens!
Met vriendelijke groet,
de Kunst algemeen studiedagcommissie van BDD, NBDK, VLS en VONKC
Programma:
9.30
– 10.00 uur
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.15 – 12.00 uur
12.00 – 13.00 uur
13.00 – 14.15 uur
14.30 – 15.45 uur
Aansluitend napraten!

ontvangst
opening door dagvoorzitter
e
1 lezing door Kevin Toma
e
2 lezing door Tim Vermeulen en Robin van den Akker
lunchpauze
e
1 workshopronde
e
2 workshopronde
tot uiterlijk 17.00 uur.

CONTACT: BDD – NBDK – VLS – VONKC
p/a Kluppelshuizenweg 32 - 7608 RL Almelo - t: (0546) 491745 - e: info@vonkc.nl

