TRENDS 2013
door Adjiedj Bakas

Datum: Dinsdag 13 november 2012
Tijd:
20:00 uur
Locatie: Theater de Voorveghter
Hardenberg
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Visionair

Adjiedj Bakas
werd in 1963 geboren in een
onderwijzersgezin in Suriname.
Zijn familie komt oorspronkelijk
uit India. Hij woont en werkt vanaf
1983 in Nederland. Met wortels
in drie continenten is hij feitelijk
overal thuis. Hij is bereisd, erudiet
en koppelt vakmanschap en kennis
aan een grote dosis humor. Hij leidt
zijn eigen trendpraktijk en benut
hiervoor eigen onderzoek en dat van
verschillende andere (inter)nationale
partners en partijen. Hiervoor werkte
hij bij de omroep en was hij directeur
van het trendcommunicatiebureau
Dexter bv. Hij studeerde
Nederlands in Utrecht met als
specialisatie Communicatiekunde.
Tevens geeft hij gastcolleges op
universiteiten en hogescholen
in o.a. Nederland, Sjanghai,
Londen, Suriname en Brazilië.

Bakas geldt als boeiend, prikkelend,
visionair, humoristisch en inspirerend.
Niet voor niets wordt hij gevraagd
voor circa 200 lezingen per jaar in
binnen- en buitenland. Hij koppelt
hierbij trends aan entertainment.
Nederlands bekendste trendwatcher
beperkt zich niet tot één thema.
Hij spreekt onder meer over
trends binnen de economie,
technologie, voeding, overheid, zorg,
arbeidsmarkt, spiritualiteit, liefde.
Hij staat in de top-10 van meest
geboekte sprekers van het land
en in de Sprout top-30 van meest
invloedrijke Nederlanders onder de
50 jaar. Onorthodox, optimistisch,
inspirerend en sprankelend, zijn
woorden die bij hem passen.

Positief en provocerend
Trendwatcher Adjiedj Bakas is
juist in deze tijden van
economische teruggang
provocerend en altijd positief.
Zijn motto is dan ook: “Wie niet
kan lachen, moet geen winkeltje
beginnen” en “het Chinese
karakter voor crisis bestaat uit de
twee woorden crisis en kans”.

Optimist
Bakas is een ras-optimist. “Voor
mijn oma was het huishouden in
haar jeugd een fulltime job, zonder
koelkast, diepvries, stofzuiger, wc,
wasmachine of supermarkt.

Nu doe je het huishouden in een
fractie van tijd. Wat een geweldige
vooruitgang, toch?” Hij hamert
erop dat de mensheid steeds weer
vooruitgaat, en dat iedere crisis
weer een vooruitgang wordt, ook al
raken mensen erdoor van de leg. “Kijk
naar de feiten: er is minder honger
op de wereld dan ooit tevoren, er
zijn minder oorlogen. De mensheid
is rijker dan ooit en de welvaart
is beter verspreid. De mens is een
geweldig inventief beestje!”

Anderen over Bakas
“optimistisch” (CNN),
“inspirerend” (BBC),
“provocatief” (TV2 Journaal Denemarken),
“een echte wereldburger” (Times of India),
“major trendwatcher” (China Daily),
“een orakel” (Zero Hora, Brazilie).

In de prijzen
Adjiedj Bakas is in 2009 in Nederland
verkozen tot Trendwatcher van
het Jaar. Het jaar ervoor werd hij
Zwarte Zakenman van het Jaar.
Hij staat in de top-10 van meest
geboekte sprekers van Nederland.

Trends 2013
Op dinsdag 13 november zal hij
in theater De Voorveghter in
Hardenberg zijn zienswijze geven
over de trends en ontwikkelingen die
wij in 2013 zullen gaan zien. Adjiedj
Bakas kennende staat u een zeer
inspirerende avond te wachten.

Programma
19:30
20:00
20.45
21.00
22:00

Ontvangst en registratie
Trends 2013
door Adjiedj Bakas
Pauze
Vervolg
Netwerkborrel

Deelnamekosten € 95 (excl. btw)
per persoon. Inclusief kofﬁe/thee
en afsluitend een netwerkborrel.

Inschrijven?
Dat kan vanaf nu. Via de website
www.wsem.nl of via e-mail
aanmelden@wsem.nl

Annuleren?
Dit is mogelijk. De voorwaarden vindt
u terug op onze website. Check ze even
voordat u inschrijft.

Meer informatie?
bel 0523 - 252060
mail info@wsem.nl
web www.wsem.nl

Fotograﬁe
Avi Goodall

Partner

