'Inspiration Tour'


De RDM, net als Tropicana een icoon,
heeft hoogtijdagen gekend en diepe
dalen. De Rotterdammers zijn niet met de
pakken neer gaan zitten. RDM is een
broeinest voor innovatie en ontdekking.
De maakindustrie verlegt daar grenzen.



Startups, gevestigde bedrijven en
studenten werken daar samen aan nieuwe
producten en technieken. We ontdekken
een nieuwe wereld op een oude plek.
Maar ……. Innovatie moet je gewoon
doen! Dus de Yellow Cats gaan aan het
werk, van denken naar doen!



Van berucht naar beroemd. Van
verpauperde probleemwijk tot hippe
hotspot... In Katendrecht bonkt het
nieuwe culinaire, culturele en creatieve
hart van Rotterdam. De perfecte plek
voor de laatste halte van onze
inspiratietour. Eten, genieten, praten,
plannen maken, en luisteren naar weer
een Rotterdammer die het gewoon
gedaan heeft!

Go go go innovatie moet je gewoon doen!

Datum:
Tijd:

Locatie:

15 september 2016
Ontvangst om 12.00 uur met een snelle
lunch en het eerste programma-onderdeel.
Het programma duurt tot 21.30 uur.
Startpunt is Tropicana, Maasboulevard 100
in Rotterdam.

Rotterdam van platgebombardeerde stad naar beste
Europese stad in 2015 volgens De Academy of
Urbanisme, en volgens reisgids Lonely Planet 1 van
de 5 beste steden om wereldwijd te bezoeken.
Rotterdam, stad waar altijd gebouwd wordt, stad van
‘geen woorden maar daden’, stad waar
experimenteren mag! Gekozen als beste bestemming
voor de Yellow Cats Inspiratietour 2016!
Rotterdam make it happen!
Na een heerlijke, lange zomer, waarin het tempo vaak
net een tandje lager ligt, gaat de Yellow Cats
inspiratietour op volle snelheid. In de geest van de
stad: niet lullen maar poetsen, is het adagium van deze
trip: innovatie moet je gewoon doen!


We starten bij Tropicana, dit oude tropische
zwembad en icoon van Rotterdam is na jaren
van verloedering en verval, door ondernemers
omarmd en omgevormd tot innovatie
hotspot.

Overige data 2016 ook in jouw agenda?


di 1 nov 2016 - Alle hens aan dek? Hoe
bouw je een stakeholderveld op dat voor
je werkt? Van gelijk hebben, naar gelijk
krijgen





Het is de thuisbasis van Bluecity010. Dit is
een samenwerking van tientallen innovators
die samen bouwen aan de blauwe economie.
Ondernemers die door gewoon te beginnen,
slim samen te werken en kansen te pakken,
meebouwen aan een circulaire stad. We maken
kennis met deze ondernemers en ontdekken de
wondere wereld van Tropicana!
Hierna gaan we snel weer door! Rotterdam
heeft nog veel meer te bieden om ons te
inspireren en uit te dagen. We steken het water
over en ontdekken de havens. Rotterdams
poort naar de wereld, waar geen tijd is om lang
na te denken, waar de mouwen worden
opgestroopt en bergen worden verzet!



do 8 dec 2016 - Smart data - Van data
naar beeld en inzicht

Aanwezig?
Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v.
reply op deze mail) om te vernemen of je mee
gaat on tour*? Wij vernemen het graag en zien
ernaar uit deze tour samen te beleven.
Natuurlijk wensen we je ook vooral eerst een
hele fijne en mooie zomer(vakantie)!
Hartelijke groet, namens de yellow cats,
Karin Rigterink
Dorien van der Heijden
Ed Peelen
km@yellowcats.nl
06 543 340 80
* De tour is alleen toegankelijk voor leden van het Yellow
Cats Network.

