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Cursus Weg van Verhalen voorjaar 2014, Plantsoen 25, Eemnes
3 en 10 februari, 3 en 17 maart. Tijd: 20-22 uur. Kosten: € 75.
Je leert: Boeiend en ontspannen uit je hoofd een verhaal te vertellen of je presentatie te houden. Je
bewust worden van je ademhaling, manier van staan, bewegen en kijken. In contact zijn met je
publiek. De opbouw van een verhaal, de accenten die je legt. Een stilte laten vallen of de draad
oppakken als je je verhaal even kwijt bent. Je leert te durven en te doen. We merken dat onze
deelnemers zich ook na de cursus verder ontwikkelen, zich zekerder voelen, actiever en vrijer zijn met
vertellen aan anderen, presenteren en in gespreksvoering.
World Storytelling Day
Ieder jaar op 20 maart is het World Storytelling Day en vieren vertellers uit de hele wereld een etmaal
lang de kunst van het vertellen. De dag begint met vertellers in Azië. Langzaam verspreiden de
verhalen zich naar het westen en nemen de vertellers in Europa het stokje over. Als het licht uitgaat
in het Verre Oosten laten vertellers in Noord- en Zuid Amerika van zich horen. Het wereldwijde thema
is dit jaar ‘Monsters en Draken’ en Weg van Verhalen doet mee!
Je kunt op 20 maart bij ons komen eten om 18.30 uur. Van 20 – 22 uur is het tijd voor Monsterlijke en
Draakachtige verhalen. Meld je aan om te eten of te vertellen of te luisteren.
Kosten: Avondje vertellen of luisteren: € 5. Eten, vertellen of luisteren: € 10.
Informatie over Wereld Vertel Dag: http://www.wereldverteldag.nl/
Buitengoed Fredeshiem
In het teken van Wereldverteldag zijn wij 22 en 23 maart te gast in Fredeshiem, één van de prachtige
accomodaties van de Doopsgezinde Broederschap bij Steenwijk. We zijn gevraagd om het
weekendprogramma te verzorgen rond het thema ‘Monsters en Draken’.
Informatie vind je op: http://fredeshiem.nl/verhalen-om-te-leven/
Tevens is 23 maart in Fredeshiem de Zondagmiddagmatinee van 15.30-17.00 uur, waar
verhalenvertellers hun stem laten horen. http://fredeshiem.nl/recreatie/zondagmatinee/
Verhalen Inspiratiedag
Zaterdag 4 oktober, dierenverhalendag. Zet ‘m alvast in je agenda. Verhalen inspiratie opdoen en
doorgeven aan elkaar. Tijd: 10-15 uur. Kosten € 25, inclusief lunch.
Weg van Verhalen op een studiedag of teamdag
Wil je iets doen met verhalen, bibliodrama of psychodrama of een combinatie van deze werkvormen?
We verzorgen trainingen aan teams, samengestelde groepen en individuele deelnemers, gericht op
teamvorming en persoonlijke ontwikkeling. We maken een programma afgestemd op wat je wilt
ontwikkelen, leren of ervaren.
Zin in een Tafel van Verhalen?

http://wegvanverhalen.nl/tafel-van-verhalen/
Mini training gespreksvaardigheden ’In gesprek met…’
Verbale en non-verbale gespreksvaardigheden oefenen in een kleine groep. Open en gesloten vragen
stellen, doorvragen, luisteren, samenvatten op inhoud en op gevoel, feedback geven en ontvangen.
’In gesprek met…’ wordt gegeven door Simonet. De inhoud wordt afgestemd met de deelnemers,
waardoor ieders individuele leervragen aan bod kunnen komen.
13 maart, 3 en 17 april. Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten € 60.
Meer informatie of opgeven voor een activiteit:
T: 035-5317802 of 06-23873331 M: simonet.jan@planet.nl
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