
NEW HORIZONS - Sharing adventures 
Lunchlezing, ca 30 minuten, waarvan 20 minuten interactief 
 
Kunstenaar Bruno van den Elshout vertelt over zijn avonturen en hoe je die 
ten volle aangaat. Hoe je stoute schoenen kunt omtoveren in zevenmijls-
laarzen. Over hoe je werk maakt van je dromen, zodat je eigen plezier en niet 
je salarisstrookje bepaalt hoe je leven er uitziet. 
 

"The only way to make it happen, is to make it happen" 
 

  
Hij studeerde ooit International Business en schopte het tot consultant in bedrijfs-
overnames, maar na 7 jaar carrièremaken vond kunstenaar Bruno van den Elshout 
(1979, Den Haag) het in 2007 tijd voor zijn eigen avonturen. Sindsdien werkt hij aan 
uiteenlopende projecten die hij zelf bedenkt en ten uitvoer brengt. 
  
Met de interactieve lezing NEW HORIZONS - sharing adventures deelt Van den 
Elshout zijn belevenissen binnen het project NEW HORIZONS, waarvoor hij in de 
kerstvakantie van 2011 een machine bouwt die in 2012 een jaar lang ieder uur de 
Noordzeehorizon fotografeert. Wat begint als een ogenschijnlijk lukraak idee groeit in 
2013 en 2014 uit tot een avontuur met een begroting van € 100 000 en een team 
van 12 specialisten. Reisdoel: 4 december 2014, de feestelijke presentatie van het 
omvangrijke kunstwerk-in-boekvorm NEW HORIZONS in de Grote Kerk in Den Haag. 
 
Sfeer: 
Het vlotte en vrolijke verhaal van Van den Elshout neemt je mee in een wereld waarin 
alles mogelijk lijkt. En blijkt, zolang je bereid bent je eigen dromen te leren kennen, en 
te volgen. Eerlijke en inspirerende getuigenissen uit de eerste hand.  
 
Doelgroep: 
Door zijn toegankelijke vertelstijl verrast en inspireert Van den Elshout uiteenlopende 
groepen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Omdat het voor het 
najagen van je dromen nooit te vroeg, en nooit te laat is. 
 
Informatie en boeking via: 
Wendy van Buul-Arah / Co-reach 
06-83996471 / co-reach@outlook.com 


