Communiceren is zo dicht mogelijk
langs elkaar heen praten. Hoe je dat doet?
Dat en meer leer je in het theatercollege
‘De negen open deuren’. Dit is een nieuw
product van de Vrijwilligersacademie
waar we trots op zijn. Vanaf nu maakt
dit theatercollege onderdeel uit van
ons trainingsaanbod.

De omgeving van de mens
is de medemens
Jules Deelder

De negen
open deuren:
een basistraining
in theatervorm
Nu te boeken!

Een van de hoofdfiguren
in het verhaal van deze
interactieve onemanshow is
Alfred. Alfred staat symbool
voor de altijd aanwezige
medemens. En Alfred heeft
hulp nodig...
De omgeving van de mens is de medemens
Aan de hand van het verhaal van Alfred en de
ervaringen van de verteller wordt het publiek
meegenomen langs negen open deuren die alleen
nog even ingetrapt moeten worden. Ze staan
symbool voor de kernbegrippen (en -competenties)
uit de basistraining voor vrijwilligers van de
Vrijwilligersacademie.

Jaap Vriend

Voor wie en waarom
Dit theatercollege is vooral interessant voor
organisaties die hun medewerkers en vrijwilligers
een leerrijke, humorvolle middag of avond
willen bezorgen: als bedankje, als teamuitje, als
personeelsfeest of als opfriscursus. De show is
behalve zeer goed vermaak leerzaam voor iedereen,
vrijwilliger of geen vrijwilliger. Het is een training
voor het leven!

Prijzen en boekingsinformatie
€ 900	Theatercollege in het Torpedo Theater
€ 30
Prijs per persoon*
€ 700
€ 25

Theatercollege op eigen locatie
Prijs per persoon

* Bij bovenstaande prijzen zijn we uitgegaan van een groep
van 30 personen. In het Torpedotheater – een kleine, maar zeer
charmante locatie – is dat het maximale aantal. Heeft u een eigen
locatie of wilt u dat wij een andere locatie boeken voor meer
personen? Alles is mogelijk.
Een basistraining in vogelvlucht
Het theatercollege is kortgezegd de basistraining
in vogelvlucht. Jaap Vriend – trainer bij de
Vrijwilligersacademie en het brein achter deze
voorstelling – geeft op theatrale wijze een frisse blik
op hoe we met elkaar communiceren, in welke rol we
dat doen en welke grenzen we daarbij stellen.

Voor vragen en boekingen, kunt u contact opnemen via
info@vrijwilligersacademie.net

vrijwilligersacademie.net

