CoP Visueel Faciliteren IAF Nederland presenteert
vrijdag 22 december 2017 09.00 – 16.00 uur
regio Amersfoort-Utrecht
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Christmas Carol Workshop
Voor wie?

:

Iedereen is welkom! Tot de geïnteresseerden rekenen wij in ieder geval facilitators, amateur
toneelspelers, mensen die op een vrolijke en leerzame wijze willen reflecteren op 2017 en richting
willen voor het komend jaar 2018.

Het idee

:

Dit idee is geïnspireerd door de deelnemers van de workshop theatraal faciliteren in projecten
(oktober jl.), onze eigen behoefte om te reflecteren en de ervaring met labyrint lopen en toeval.
Ineens viel Christmas Carol van Charles Dickens in met de drie geesten: verleden, heden, nu.

Doel

:

Samen voor jezelf langs de as van het afgelopen jaar (geest van het verleden), hier en nu (geest van
het heden) en voor het komend jaar (geest van de toekomst) richting geven.

Voorbereiding,
verwachtingen

:

Geen specifieke verwachtingen ten aanzien van toneel kunnen spelen en theater kunnen maken. Je
hebt er zin in! Misschien wil wel eens ervaren wat theatrale werkvormen jouw kunnen brengen in
het dagelijks werk als coach, facilitator, scrum master, project leider…. mens!
De intentie is een leuke leerzame dag waarbij iedereen zich prettig voelt. Fun first
BELANGRIJK: overdenk even 2017 en neem een voorwerp mee dat vo jou symbool staat voor
2017. Kies een draagbaar voorwerp en pak het in zodat het niet herkenbaar is.

Kost dat?

:

Bijdrage in de kosten voor zaal, lunch, drankjes: 25 euro voor leden IAF, 30 euro voor niet-leden.

:

Je kunt je aanmelden via de IAF, die deze workshop organiseert: klik hier voor aanmelden
De bijeenkomst gaat door bij minimaal 12 personen. Het maximum stellen we op 20 personen.
Bij de kosten zit een Dickeniaanse locatie en catering inbegrepen. We zoeken een karakteristiek
locatie in de omgeving van Amersfoort-Utrecht.

Samen de voorstelling maken
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Dingdong de voorstelling gaat zo beginnen
Loop in een neem koffie thee en wat lekkers. Omarm oude contacten en begroet
nieuwe. Nog even en dan…
Het doek gaat op – de openingsscène
Introductie en kennismaking. Wie en wat is er in ze zaal. We krijgen al een indruk en
zijn nieuwsgierig.
De drie geesten faciliteren een werkvorm om verleden, heden en toekomst te
onderzoeken. Eerst een passende opwarmer, dan de werkvorm en afsluitend een
reflectie op wat we hebben geleerd en meenemen naar de volgende stap.
Onze oudejaarsconference - de geesten van 2017
In groepen bereiden we de scenes voor die onze individuele betekenis aan het jaar
2017 verbeelden. We houden onze eigen oudejaarsconference en nemen we zo
samen ons jaar door. Wat is het geheim achter het voorwerp dat je meeneemt?
Wat valt ons in?
Dickeniaanse Kerstlunch **Chorus**
Klokslag 12 uur: Vuurwerk! – de geesten van het heden
De klok slaat 12 en de tijd vertraagd. Wat zit daar in de tussentijd en nodigt ons uit?
Vanuit het gedeelde beeld ontstaat ons eigen beeld. Vanuit een beweging tot een
tableau vivant. Wat ontstaat?
The Magic Bus – de geesten van 2018
The Magic Bus neemt jou mee op reis naar de toekoms. Het toeval helpt om de
richting te bepalen. In The Magic Bus vinden de dialogen plaats, die helpen richting
te bepalen. Waar gaat jouw lijn 2018 heen? En wat zit er toch in dat pakje…..
Dickeniaanse Tea
Een nieuw begin
De afwikkeling en de moraal van de verhalen.
Het doek valt – applaus!
Drankje, hapje.

