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Dit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan.
Spiegelbeeld bestaat 25 jaar en dit jubileum is een
prima reden om deze mijlpaal met een groot aantal
Spiegelbeeldlezers te vieren.
We hebben een inspirerende evenementen locatie
gevonden, IGLUU Eindhoven, in ‘de Philips Lichttoren’,
midden in het hart van Eindhoven, op enkele minuten
lopen van het centraal station en met ruim voldoende
parkeergelegenheid. Een inspirerende historische
locatie met een theaterzaal en een vijftal zalen voor
lezingen en workshops.
Programma
Deze dag zal in het teken staan van uitwisseling
en verbinding. Als bezoeker van dit symposium krijg
je de gelegenheid persoonlijk kennis te maken met een
aantal vaste en periodieke schrijvers van Spiegelbeeld.
Zij krijgen allemaal een eigen sprekerstafel in de
Lichttorenzaal, zodat u daar met hen in gesprek kunt
gaan. De meeste van hen zullen op deze dag ook een
lezing geven of een workshop verzorgen.
Bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en
gezondheid zal de rode draad zijn op dit symposium.
Momenteel zijn wij nog in voorbereiding met het
inhoudelijke programma, maar in het aprilnummer
komen we hierop uitvoerig terug, met een compleet
programma en een opgave van welke schrijvers en
sprekers en met welk onderwerp zij op die dag
aanwezig zullen zijn.

de dag ontvangt u bij vertrek een leuk gevulde
goodybag. Wil je zeker zijn van deelname, maak
dan ¤ 55,00 over op NL47RABO0101172052
t.n.v. Spiegelbeeld o.v.v. Symposium; vergeet niet
in de omschrijving je adresgegevens en eventueel
je emailadres te vermelden.
Bereikbaarheid
Igluu is eenvoudig bereikbaar. In vijf minuten loop je van
of naar het centraal station, de bus stopt naast de deur,
je fiets staat overdekt en bewaakt. Je auto staat in de
openbare parkeergarage P1-Mathildelaan, je vindt deze
aan de overkant van de straat. Mocht je van ver komen,
dan kun je eventueel een overnachting boeken in een
van de ruim 200 hotelkamers van ‘Inntel Hotels Art
Eindhoven‘. Dit unieke en artistiek ingerichte hotel is
deels gevestigd in de monumentale Philips Lichttoren,
direct naast en boven Igluu. Ook hierover volgende
maand meer informatie.

Aanmelding
Het is al wel mogelijk voor deze dag in te schrijven,
omdat we een maximale capaciteit hebben van
slechts 450 deelnemers. We willen het met deze
opzet kleinhouden om deelnemers ruimschoots
de mogelijkheid te geven in contact te treden met
hun favoriete spreker en/of schrijver.
De kosten voor deelname aan dit symposium zijn:
¤ 55,00 per persoon.
Deze prijs is inclusief onbeperkt koffie, thee en
fruitwater en tussen de middag een heerlijke
gezonde vegetarische lunch. Aan het eind van
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