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WorkshopWorkshopWorkshop 

Deze zomer organiseert Livable® Platform 
een 5-daagse workshop rond concept, ont-
werp en visualisatie. 

samen met ontwerper sep Verboom en fotograaf Aaron Lapeirre gaan 
we aan de slag met de perceptie van ‘Isolatie’. kunnen we voordeel 
halen uit isolatie? kunnen we een dialoog creëren tussen de omgeving 
en onszelf? 

We reflecteren over hedendaagse sociale verandering en ontwikkelen 
een concept aan de hand van een praktijkgerichte aanpak. Na een korte 
introductie verkennen we met rotan materialen verschillende manieren 
om van concept tot creatie te komen. 
 
parallel aan creatie is het aspect van visualisatie. hoe brengen we dit 
proces in beeld? hoe visualiseren we deze interacties met de wereld 
om ons heen?
 
Deze ervaringen zijn bedoeld om je creatief proces te ondersteunen 
zowel naar conceptueel denken als naar portfolio toe. Je wordt bijge-
staan doorheen het proces, je denkt na over het concept en de hoe je 
dit concept ook visueel coherent naar buiten brengt. 

De workshop staat open voor zowel studenten als net afgestudeerden.
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Aaron Lapeirre 
Master in de Fotografie aan KASK Gent, Bachelor in 
productontwerp aan howest

Sep Verboom 
Livable ontwerper, Gespecialiseerd in duurzame 
ontwikkeling

AAroN & Sep AAroN & Sep AAroN & Sep

Beide spreken vanuit een breed portfolio van projecten, reportages en exposities over de continentale grenzen heen. 

Sep en Aaron werken al jaren samen om telkens de balans te vinden tussen concept en visualisatie. Het resultaat is effectief 
communicatiemateriaal die vanop locatie, de studio of zelf van in de peruviaanse Amazone tot stand gekomen is.

Door deze nauwe samenwerking hebben we geleerd dat elk stevig concept ook een doelgerichte en aangepaste visualisatie 
nodig heeft.



platform

LivABLe  ‘pLAtForM’LivABLe  ‘pLAtForM’

Livable® platform ontketend kruisbestuiving 
tussen onderzoek en Design Cultuur.

Met een cross disciplinaire houding reflecteren 
we over sociale verandering en fermenteren we 
een praktijkgerichte aanpak.

het platform stimuleert een internationaal 
netwerk van kritische initiatieven voor mens, 
omgeving en maatschappij.
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prAKtiSCH prAKtiSCH prAKtiSCH 

Data & aantal
 
De 5-daagse workshop loopt van 6 — 10 juli. 
Max 12 personen, de workshops gaat door bij een min. aantal 
van 10 inschrijvingen. 
 
Locatie

in het hart van Gent hebben we onze eigen uitvalsbasis, waar 
we in alle isolement kunnen creëren, maar ook inspiratie 
op doen en reflecteren. We verblijven op de gronden van 
Kapow, (A crossjunction of art and social engagement.) er is 
de mogelijkheid om op eigen risico te kamperen! 

Wat kost dat?

Student: € 268 + btw (€ 56) = € 325
Graduate: € 318 + btw (€ 67) = € 385
 
hierin zitten zowel materiaal, begeleiding, locatie als 
isolement. Niet inbegrepen: Lunch, overige drank, … 
 
Wij voorzien elke ochtend ontbijt en koffie-thee!

Mee te brengen?

Als mogelijk Laptop/ Fototoestel 
Snoeischaar, cutter-mes, pen & papier,… 

(Beta) Week overzicht
 
Maandag: Get to know, introductie, situering,    
 presentatie, concept inspiratie/ introductie   
 open-weave, door sep Verboom

Dinsdag:  Brainstorming, research, conceptualisatie,   
 discussie, mood, sketch en idee/ visualisatie  
 proces begeleiding, introductie door 
 Aaron Lapeirre

Woensdag:  Uitwerking prototype, feedback, Bespreking

Donderdag:  Finale materialisatie + uitwerking visualisatie
 
Vrijdag:  Afwerking, expomoment, drink!
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i N S C H r i J v i N G S F o r M U L i e r

Summer ‘Isolation’ workshopweek
door ‘Livable Platform’ 
6 — 10 juli 

Gegevens Deelnemer:
Naam: ...................................................................  
Adres: ...................................................................
(BtW nr:) ............................................................
Geboortedatum: ..............................................
GSM nr: ................................................................ 
studierichting: .................................................. 
Afgeronde studies:  ......................................... 
 
student: € 268 + btw (€ 56) = € 325
Graduate: € 318 + btw (€ 67) = € 385 
 
ik bevestig de ‘KLeiNeLettertJeS’ in bijlage gelezen en 
goedgekeurd. 
 
Datum: / / 
Handtekening deelnemer : 



platform

KLeiNe LettertJeS KLeiNe LettertJeS

Organisatoren
De workshops wordt georganiseerd door Livable platform; 
Sep verboom, Zwartezustersstraat 13, 9000 Gent, België. Be 0568 848 085 

Workshops
Deelnemers begrijpen het begeleidingsproces. De voorziene begeleiding kan aangevuld 
of gewijzigd worden door de organisatoren indien zij dit nodig achten in het voordeel 
van het verloop van de workshop.

Materiaal 
Livable voorziet basis materiaal om aan de slag te gaan met rotan.
Deelnemers hebben mogelijks hun eigen elektronica (Laptop/ fototoestel) met legale 
software ter beschikking tijdens de workshop.

Aansprakelijkheid
De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
ongevallen of verlies of diefstal van materiaal tijdens
de workshops. Deelnemers dragen ten allen tijden zelf de verantwoordelijkheid of 
dienen zelf verzekerd te zijn. 
 
Student/ Afgestudeerd 
omdat we studenten willen ondersteunen hebben we hiervoor een speciaal tarief 
voorzien. Studenten zijn nog aan het studeren of hebben plannen om een creatieve 
richting te starten. Afgestudeerden zijn reeds in het bezit van een bachelor/ master 
diploma. 

COVID-19 Maatregelen
De workshops zullen altijd en alleen doorgaan onder de toegelaten voorwaarden mbt 
het corona virus die van kracht zullen zijn op
het moment van de workshop. De organisatoren kunnen dus ook ten allen tijden 
genoodzaakt zijn om de workshop aan te passen om
te voldoen aan deze voorwaarden. Indien dit gevolgen heeft voor de organisatie van de 
workshop zullen de deelnemers hier steeds zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht 
worden. 

Betaling
Na het ontvangen van jouw inschrijvingsformulier, ontvang je van ons een factuur ter 
betaling van de volledige som van het inschrijvingsgeld. De factuur dient binnen de 7 
dagen betaald te worden om jouw inschrijving te bevestigen. indien we geen betaling 
ontvangen binnen deze termijn, kan jouw plaats terug ter beschikking gesteld worden 
voor andere deelnemers. 

Annulatie of wijziging
Wanneer een deelnemer zijn inschrijving annuleert, gelden de volgende 
terugbetalingsvoorwaarden:
- 100% terugbetaing : indien er een nieuwe deelnemer is die jouw plaats inneemt
- 75% terugbetaling : annulering meer dan 1 maand voor aanvang van de workshop
- 50% terugbetaling : annulering minder dan 1 maand voor aanvang van de workshop

Wanneer de organisatoren genoodzaakt zijn de workshop te annuleren, zullen de 
deelnemers de volledige som van het betaalde inschrijvingsgeld terugkrijgen. 

Annulering kan gebeuren indien er niet voldoende deelnemers zijn of in de volgende 
onvoorziene omstandigheden die een of beide organisator(en) treft:
-zware kwetsuren of ziekte bij een organisator
-onverwachte dood of zware ziekte van directe familieleden van een organisator
-natuurrampen of extreme weersomstandigheden die impact hebben op de locatie van 
de workshop
-ziekte van endemische of pandemische omvang 
 
 Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze overeenkomst wordt beheerd door het Belgisch recht.
in geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil 
aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent, 
België.


