maandag 28 oktober 2019

Cygnus

ontmoet:

Martijn
Aslander

Een inspirerende avond voor
ouders, leerlingen en docenten
van het Cygnus, waarbij Martijn
Aslander met het publiek in gesprek
zal gaan over: hoe je technologie
in het onderwijs zou kunnen
integreren; de zin en onzin van
dode talen; de ontwikkeling van
het brein en andere actuele zaken.

Martijn Aslander is
stand-up filosoof,
boardroom sparring
partner en mede-auteur
van de bestseller Nooit
Af. Hij bouwde handmatig
het grootste hunebed
ter wereld, stond aan de
wieg van Lifehacking.nl
en is mede-oprichter van
Permanent Beta. Zowel
op het podium als in zijn
publicaties brengt hij met
hartstocht en humor
de complexe impact
van technologie op de
samenleving in kaart.
‘De tools die je nodig
hebt, zijn voor iedereen
toegankelijk. It’s all there,
Je moet alleen even
anders kijken.’
Na afloop van de lezing
wordt Martijn Aslander
geïnterviewd door
Jim Jansen, lid van de
Cygnus Ouderraad. Er
is tevens gelegenheid
tot het stellen van vragen.
De ouderraad heeft de ambitie om tweemaal
per jaar inspirerende mensen op het gebied van
wetenschap, kunst en cultuur en maatschappij
uit te nodigen, die vertellen over een actueel
onderwerp. Heeft u suggesties over onderwerpen en/of personen, dan kunt u ons mailen:
cygnus-or@outlook.com

19.00: inloop in de aula
19.30: welkom door Pien – vz ouderraad
19.35: column Marcel Balk (4e klasser)
19.45: lezing Martijn Aslander
20.30: Q&A moderator Jim – lid ouderraad
20.45: einde programma*
Een avond voor ouders, leerlingen en docenten van het Cygnus.
Ouders betalen 5 euro, leerlingen half geld en docenten mogen gratis
naar binnen. Kaarten kunnen in de voorverkoop gekocht worden door
een mail te sturen naar: cygnus-or@outlook.com. Vermeld daarbij
uw naam, de hoeveelheid personen (volwassen/kind) en uw mobiele
nummer, u ontvangt dan een tikkie en een bevestiging van inschrijving.
Er is een capaciteit van maximaal 175 mensen.
* De borrel na afloop (eigen kosten) is in het Volkshotel, Wibautstraat 150.
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