Congress Sense of Smell

02.12.2014
MOTI Museum Breda, The Netherlands
Dinsdag 2 december 2014 organiseert Sense of Smell een congres over de communicatieve
mogelijkheden van geur.

Sense of Smell is een co-creatieproject van docenten en studenten van CMD Breda dat in het
kader van Vivid is opgezet en waaraan Internationaal opererende kunstenaars, ontwerpers,
wetenschappers en bedrijven een actieve bijdrage hebben geleverd. Het project heeft tot vele
nieuwe invalshoeken en ideeën omtrent het fenomeen geur geleid. Uiteenlopend van
praktische geurtoepassingen op het gebied van communicatie, technologie, design, food,
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veiligheid, en gezondheidszorg tot prikkelde gedachtenexperimenten en kunstprojecten
....................
Het programma ziet er als volgt uit:
09.00 - 09.30: inloop en expositie
09.30 - 10.00: opening en presentatie Sense of Smell project
10.00 - 13.00: co-creatie sessie
13.00 - 13.45: lunch en expositie
14.00 - 17.00: keynote presentaties van:
James Auger (kunstenaar | GB)
Peter de Cupere | kunstenaar | B
Prof. Dr. Ep Köster | experimenteel waarnemingspsycholoog | UU | NL
Caro Verbeek - kunsthistorica | VU | NL
Bernardo Juan Fleming | International Flavors & Fragrances Inc. | IT ovb.
17.15 - 17.45: boekpresentatie Sense of Smell
17.45 - 19.00: afsluiting, expositie & borrel
......................
De kosten voor het congres zijn als volgt:
Voor de hele dag betaal je 70,- euro waarbij ook een lunch en het Sense of Smell boek
inbegrepen zijn.
Voor de ochtend betaal je 55,- euro waarbij ook een lunch en het Sense of Smell boek
inbegrepen zijn.
Voor de middag betaal je 15,- euro.
Voor studenten is het middagprogramma gratis toegankelijk
.......................
Aanmelden kan alleen via een mail aan: ws.eikelboom@avans.nl
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
In de ochtend 50 deelnemers en in de middag 100 deelnemers. Vol is vol dus wees er snel bij.
MOTI Museum Breda, The Netherlands
Boschstraat 22, 4811 GH Breda 2 december van 9:00 tot 19:00
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