STORYTELLING
***
STORYTELLING is EEN UNIEKE WORKSHOP OM IN EEN
VERHAALTJE TE DUIKEN EN DAAR ANDERS UIT TE KOMEN

Op één of andere manier is er schrijverspen in mijn handen gekropen en dat heeft als resultaat dat er
heel wat verhaaltjes zijn ontstaan.
Met een aantal elementen ga ik aan de slag en dat resulteert in verhaal. Het ene grappig, het ander
eerder diepgaand, nog een ander zet aan tot actie.
Kortom, ze verrichten op een eigenzinnige wijze een hoop innerlijk werk, raken snaren en nodigen uit
om stil te staan.
Weet dat ik op www.ankher.be/over Greet af en toe verhaaltjes plaats. Dit bij wijze als voorbeeld
maar weet wel dat jouw verhaaltje uniek wordt omdat het verhaaltje op maat wordt geschreven.
Hoe ziet de workshop eruit?
o
o

In samenspraak met de organisator stel ik de elementen samen die het verhaal bepalen,
ik ga met die elementen aan de slag en laat het verhaal ontstaan.
Samen met het verhaal kom ik naar je toe en verras de groep met wat is ontstaan.

o

We gaan aan de slag met relevante vragen, brainstormen daarover, komen tot verhaal en
nieuwe inzichten.

o

Jij mag je eigen groepje samenstellen en de locatie kan perfect jouw living, de
vergaderzaal op je werk of de leraarskamer op school zijn. Op die manier krijgt deze
workshop een homeparty look, kan jij gezellig op je eigen plekje blijven en hoef je je niet
te verplaatsen.

Wat kan je verwachten?
o
o

Lachen, rustig keuvelen, puzzelen, bewegen op papier, aha momentjes, misschien wel
een traan, …
Een namiddag of avondje om nooit meer te vergeten!

Voor wie?
o
o
o

Voor wie een home/school/work-party eens helemaal anders wil aanpakken.
Voor wie enkele uurtjes creatieve zijnstijd wil beleven.
Voor wie anders aan de slag wil gaan met verhaaltjes.
o Juffen, opvoeders, zorgkundigen, etc. die hun eigen creativiteit willen opschudden.
o Voor groepen die elkaar op een totaal andere manier willen leren kennen.
o Als teambuilding, verlovingsfeestje, vriendenfeestje …

Opbouw
o
o
o
o
o

Thuiskomen
Toelichting van de elementen die tot het verhaal hebben geleid.
VERHAALTJE VERTELLEN en dat doe ik niet alleen.
Vraagjes, brainstormen, vertellen, …
Aha-momentjes tekenen en ja hoor, ook dat heeft een verrassingseffect.

o

Enkel op afspraak. Een week voor de afgesproken datum stellen wij de nodige
elementen (poppetjes, kaarten, spelletjes, etc.) samen zodat elk verhaaltje uniek en
vanuit jouw keuzes is ontstaan. Samenstellen gebeurt live @The Villa/Massenhoven.

o

Prijsjes zijn altijd op maat. Er is daarbij inbegrepen; samenstellen van de elementen,
uitschrijven verhaaltje, begeleiding van de namiddag of avond en handouts.

Data

Prijskaartje

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:
o

Het volledige bedrag wordt betaald bij het samenstellen van de elementen of ten
laatste een week voor onze afspraak.
o Kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aanvang.
o Inschrijven kan via mail of telefoon.
langmans.greet@telenet.be of greetlangmans@ankher.be of
0032 473 97 04 12

