Creativity World Forum 2019 van start in Eindhoven
Eindhoven, 21 oktober 2019 - Vandaag is het Creativity World Forum 2019 van
start gegaan in het Parktheater in Eindhoven, met de act Airman, van Another Kind
of Blue van choreograaf David Middendorp. Het Creativity World Forum (CWF) is
hét internationale congres over creativiteit, innovatie en verbeeldingskracht en
brengt zo’n tweeduizend professionals uit alle disciplines en windstreken samen.
Lilly Platt (jeugdambassadeur voor Plastic Pollution Coalition) sprak de zaal toe, gevolgd door een
welkomstboodschap van gedeputeerde Marianne van der Sloot namens de provincie NoordBrabant. De komende drie dagen zijn er diverse sprekers, onder wie vandaag nog architect Winy
Maas (MVRDV) en Dennis Karpes (Justdiggit, Raindance Project en Dance4Life). Daarnaast is er een
optreden van Fontys Hogeschool voor de Kunsten en een Future Food Experience ontworpen door
Chloé Rutzerveld. Het complete programma voor de komende dagen is te vinden op
www.CWF2019.com/programme.
Creatieve ideeën
Het driedaagse Creativity World Forum wordt jaarlijks op een andere plek in de wereld
georganiseerd door leden van het Districts of Creativity Network. Dit jaar ligt de organisatie bij
BrabantDC en vindt de bijeenkomst daarmee voor het eerst in Nederland plaats. Het Creativity World
Forum brengt mensen bij elkaar en maakt nieuwe verbindingen rondom creatieve ideeën en reeds
bestaande oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
De komende dagen zijn in het Parktheather in Eindhoven diverse presentaties en interactieve
workshops die gericht zijn op duurzame versterking van de samenleving. Morgen is er bovendien in
vijf steden in Brabant een specifieke programmering rondom de thema’s Mobiliteit (Helmond),
Inclusiviteit (Tilburg), Voedsel (Meierijstad Veghel) en Grondstoffen (West-Brabant/Breda).
De programmering in Eindhoven staat die dag in het teken van de consequenties en voorwaarden
voor technologische vooruitgang en een bezoek aan de Dutch Design Week.

Fotobijschrift: Het CWF werd geopend met Airman, een act van Another Kind of Blue van
choreograaf David Middendorp.
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