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NIEUWE MAAN
Jaarstart voor toekomstvertegenwoordigers

16 januari - Eindhoven

Beste ,

BrabantKennis organiseert samen met Parktheater Eindhoven Nieuwe Maan:
festival voor transformatie. Jij bent uitgenodigd voor de exclusieve Jaarstart
Nieuwe Maan op 16 januari, waar we (aankomende) Statenleden en
raadsleden kennis, verbeeldingskracht en nieuwe perspectieven bieden. In een
interessant programma combineren we theater en wetenschappelijke inzichten
met de grote sociale vraagstukken die vandaag spelen, en gaan we in gesprek
over wat belangrijk is in Brabant.

Zoals je weet staat Brabant voor grote uitdagingen en een opgave tot
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transformatie. We moeten ons voorbereiden op goed samenleven in de
toekomst. Niet alleen voor de komende paar jaar, maar ook de komende 10, 20
of zelfs 30 jaar. Met zo'n tijdsperiode in het vizier kijkt BrabantKennis graag
met jullie naar de toekomst. Wat moeten we nu weten, leren en ontwikkelen,
om ons voor te bereiden op de door ons Brabanders gewenste toekomst?

Hoe kunnen we de Brabantse samenleving van de
toekomst vormgeven?

Dat is de vraag waar we voor staan. Samen met het Parktheater willen we hier
inspiratie voor bieden. Met elkaar in gesprek. Waar zijn breuklijnen in Brabant
zichtbaar, en wanneer worden deze problematisch? Wat kunnen we daaraan
doen? Zijn er in Brabantse gemeenten veel overeenkomsten in aanpak, of juist
verschillen?

We nodigen je uit te komen luisteren, ervaren en met ons en elkaar in gesprek
te gaan over Brabant en de toekomst. Om Brabant beter te begrijpen, zodat jij
als volksvertegenwoordiger betere keuzes kan maken. Hopelijk zien we je op
16 januari in het Parktheater voor een middag vol inspiratie, inzichten en
vergezichten.

PROGRAMMA

BrabantKennis directeur Jos van den Broek
spreekt in zijn Maanrede over Brabant in
geopolitiek en economisch turbulente tijden.
Waar zitten de mogelijkheden en noodzaak
om te veranderen? Ook gaat hij in op de
thema's waar we ons de komende tijd mee
gaan bezighouden.

We nemen je daarna graag mee in Een reis
naar de mens, de immersieve theater-
ervaring van Maria Guerrera. Als astronaut
zweef je door een levensgroot heelal waar je
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van ver weg met andere ogen naar de aarde
kijkt.

Tot slot willen we samen in gesprek. Welke
thema's zijn het meest urgent en verdienen
volgens jou onze aandacht? Wat heb jij nodig
om jouw Brabant van de toekomst vorm te
geven?

PRAKTISCHE INFO

BrabantKennis Jaarstart Nieuwe Maan
Parktheater, Elzentlaan 50, Eindhoven

Inloop 13.45 uur
Afsluiting en borrel vanaf 16.40 uur

BrabantKennis
Spoorzone Tilburg
Burg. Brokxlaan 8-84
5041 SB Tilburg
www.brabantkennis.nl
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