Wat Summer School Democratie 2019
Waar Stadseiland Veur Lent bij Nijmegen
Wanneer Donderdag 29 augustus 2019, 10.00 – 18.00 uur
Voor wie Politieke ambtsdragers en ambtenaren van gemeenten en andere
decentrale overheden
Deelname is gratis. Je kunt je nu opgeven. Wees er snel bij, want we
hebben maar een beperkt aantal plaatsen.
De eerste 100 aanmeldingen hebben, zodra het volledige programma
bekend is, voorrang bij het inschrijven voor een Masterclass!

Met de Summer School Democratie ga jij het nieuwe politieke jaar goed van
start. Op 29 augustus kun je op Stadseiland Veur Lent bij Nijmegen
inspirerende colleges, workshops en masterclasses volgen, een leergang
kiezen én afronden, de opgedane kennis in de praktijk brengen en van
gedachten wisselen met vakgenoten. Zo zijn er colleges van
organisatiepsycholoog Anje-Marijcke van Boxtel, van het Team Brunel in de
Volvo Ocean Race en Volkskrantcolumnist René Cuperus. Of je volgt
masterclasses Deep Democracy, participatietechnieken of verbale en nonverbale communicatie. De dag staat onder leiding van Eveline van Rijswijk,
bekend van haar onewomanshow ‘De première’.
De Summer School Democratie Campus vind je op Stadseiland Veur Lent.
Aansluitend vindt hier het Democratiefestival plaats, het gratis tweedaags
publieksfestival dat op 30 augustus begint. Kortom, een mooie locatie met
een lekker zomerbriesje, uitzicht op de Waal en een borrel na afloop.
De Summer School Democratie is bedoeld voor politieke ambtsdragers en
ambtenaren van gemeenten en andere decentrale overheden. Het lesaanbod

is samengesteld door het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie.
De Summer School Democratie is een nieuw initiatief van de organisatoren
van de Dag van de Lokale Democratie, die afgelopen jaren plaatsvond in
Amersfoort en Nieuwegein.
Schrijf je nu in!
Voor meer informatie over het programma, sprekers en de locatie verwijzen
wij je naar de website:www.summerschooldemocratie.nl De volledige
programmering wordt half juni gepubliceerd. De eerste 100 aanmeldingen
krijgen voorrang op Masterclasses. Schrijf je nu in!
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