STORYTELLING
***
STORYTELLING is EEN UNIEKE WORKSHOP
OM JE EIGEN ‘VERHAALTJE VOOR HET SLAPENGAAN’ te laten
ontstaan.
Op een ludieke manier gaan we aan de slag met een tekstje, een kaartje en poppetjes.
Deze figuren en woorden laten jouw eigen verhaal ontstaan. En ja hoor, er was eens …, komt er zeker
aan te pas.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
o
o
o
o

6 uren intensieve begeleiding om jouw eigen verhaal te laten ontstaan.
Lachen, rustig keuvelen, puzzelen, bewegen op papier, vastlopen, kantelen, kortom alles wat
bij creëren hoort.
Een dag om nooit meer te vergeten!!
Je keert huiswaarts met je eigen waardevolle verhaal!

VOOR WIE?
o
o
o
o
o
o

Voor iedereen die de schrijver in zichzelf wil wakker maken. Je hebt geen enkele ervaring
nodig, enkel een beetje willen en speels durven.
Leeftijd? Tussen 14 en 104 jaar oud. Iedereen kan het!!
Voor wie een dagje CREATIEVE ZIJNSTIJD wil beleven.
Juffen, opvoeders, zorgkundigen, etc. die hun eigen creativiteit willen opschudden.
Voor groepen die elkaar op een totaal andere manier willen leren kennen.
…

OPBOUW
o
o

9.30h: aankomst en thuiskomen.
10.00h – 13.00h: Le moment suprème: kaartjes, poppetjes en teksten kiezen. Spannend maar
oh zo leuk!!
Aan de hand van jouw gekozen materialen de eerste lijnen van je verhaal uitzetten, keuvelen,
puzzelen, …
o 13.00h – 14.00h: PAUZE
o 14.00h – 16.30h Jouw verhaal uitschrijven, finetunen én ja hoor, voor wie wil, voorlezen!!

DATA
o

Donderdag 10 september 2022
Begin: 9.30h, Einde 16.30h

o

Zaterdag 17 september 2022
Begin: 9.30h, Einde 16.30h

WAAR?
@The Villa
@ons grote huis
(afhankelijk van het aantal deelnemers zijn Luc en ikzelf zo gastvrij ons hele huis en onze tuin open te
stellen. Op die manier heeft elke deelnemer de garantie op rustig schrijven.)
@Tulpenlaan 27 2240 Massenhoven
WAT HEB JE NODIG/MEEBRENGEN?
o
o

Je eigen lunch (ikzelf concentreer me graag op intensieve begeleiding en ben eigenlijk ook
helemaal geen goede gastvrouw - knipoog)
Pc of tablet Indien jij daar graag op werkt.

PRIJSKAARTJE
o
o
o
o

€65 per persoon voor de ganse dag.
€50 per persoon wanneer u voor twee personen tegelijk inschrijft. U kan ervoor kiezen om
elk een verhaaltje te schrijven of samen één.
Koffie, thee, water en versnaperingen zijn inbegrepen.
U brengt uw eigen lunch mee.

BETALINGS- EN ANNULTIEVOORWAARDEN:
o
o
o

Als inschrijving betaalt u €20, het restant betaalt u ter plaatse, cash of via Payconiq.
Kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aanvang.
Inschrijven kan via mail of telefoon.
langmans.greet@telenet.be of greetlangmans@ankher.be of
0032 473 97 04 12

