Workshop kleurenanalyse
Het leren maken en lezen van een kleurengrafiek van personen en/of bedrijven
Olv Houkje Besselink en Elly Spronk
U leert om m.b.v. een kleurenanalyse hoe u inzicht kunt verkrijgen het functioneren
van uzelf, uw bedrijf of uw leefomgeving.
Door onze naam en geboortedatum (zowel persoonlijk als zakelijk) te analyseren,
zien wij duidelijk welke kleuren (talenten) wij hebben meegekregen en welke kleuren
wij mogen toevoegen, om beter in balans te komen. Dit geldt voor zowel personen,
bedrijven, stichtingen, holdings, enz.
Als mensen met elkaar leven in bijvoorbeeld een gezin, of samenwerken op een
afdeling, is het belangrijk om te kijken of er tussen deze mensen onderling een
´kleurharmonie´ is.
Een te weinig of een teveel aan kleuren, kunnen we compenseren, door
complementaire kleuren toe te voegen door middel van bijvoorbeeld: voeding,
kleding, aankleding van ons huis, bedrijf enz..

Duur:

1 lesdag

Tijdstip:

11.00 uur tot 17.00 uur

Plaats:

Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg

Kosten:

€ 80,00

Datum:

25 mei 2019

Voor meer informatie en/of aanmelden:
Elly Spronk
Industrieweg 80
7061 AV Terborg
Tel.: 0315-323643

INSCHRIJFFORMULIER
Workshop Kleurenanalyse
Olv Houkje Besselink en Elly Spronk
Voor en achternaam:………………………………………………...
Adres:………………………………………………………………….
Postcode:………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………...
Telefoonnummer:……………………………………………………..
Email:…………………………………………………………………..
Het totaal verschuldigde bedrag a € 80,00 zal ik voldoen d.m.v. contante betaling op deze
workshopdag.
De kosten blijft u na inschrijving altijd verschuldigd aan Stichting De Ster, ook als u door
persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kunt zijn.
Indien u per lesdag betaalt is alleen contante betaling mogelijk.
Verder ga ik akkoord met de Algemene voorwaarden Stichting De Ster, gedeponeerd bij de
K.v.K. Centraal Gelderland, nummer 41053186.
Handtekening:……………………………….
Plaats:…………………………………..

Datum:………………………….

Tijdstip: 11.00 uur – 17.00 uur
Datum: 25 mei 2019

Locatie: De Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg
Dit formulier s.v.p. invullen en opsturen naar:
Stichting De Ster/Mevrouw Elly Spronk Hollmann
Industrieweg 80
7061 AV Terborg
Tel.: 0315-323643

email: info@dester.org
www.dester.org
Facebook: https://www.facebook.com/opleidingendester

