
Wat is het?
Samenwerken, hoe doen artiesten dat? Cie Woest, één 
van de meest vernieuwende dansgezelschappen van 
de lage landen gericht op buitentheater en circusgroep 
Deux Sans Trois produceren samen één voorstelling. 
Via improvisatie en gezamenlijke inzet zetten zij een 
globaal plan om in een bezielende voorstelling met één 
duidelijke handtekening. Terwijl de achtergrond van 
deze groepen heel verschillend is. Ware kunstenaars 
maken van die verschillen juist hun grote kracht. U 
woont samen met uw genodigden een repetitie van 
deze Spoffin-artiesten bij en volgt aansluitend de 
workshop Improviserend Samenwerken. Zo bieden wij 
u een inhoudelijk trainingsprogramma, goed voor een 
gegarandeerd verfrissende blik op samenwerken en 
organisatievraagstukken.

Voor uw klanten
U kunt dit trainingsprogramma bijvoorbeeld 
als onderdeel van een veranderprogramma 
aanbieden aan uw klanten. De inzichten die zij 
opdoen tijdens het bijwonen van de repetitie en de 
workshop geven gegarandeerd nieuwe handvatten, 
verrassende inzichten en een verfrissende kijk op 
organisatievraagstukken en samenwerken. Een 
ervaren trainer, Marcoen Hopstaken, verzorgt 
de workshop Improviserend Samenwerken met 
elementen uit het improvisatietheater. Een afsluitend 
gesprek plaatst de opgedane kennis in een zakelijk 
kader.

Voor uw medewerkers
U kunt dit trainingsprogramma vanzelfsprekend 
ook inzetten voor uw eigen medewerkers. Zij maken 
dankzij het bijwonen van de repetitie en het volgen 
van de workshop op een heel bijzondere manier 
kennis met nieuwe en creatieve denkwijzen. Door de 
opzet van het programma kunnen uw medewerkers 
nieuwe inzichten direct verbinden met hun dagelijks 
werk. En daar profiteert iedereen van!

De praktijk
De Nederlandse dansers van Cie Woest en de 
Belgische circusartiesten van Deux Sans Trois komen 
begin augustus naar Amersfoort in het kader van 
Spoffin LAB, het residentieprogramma van Spoffin. 
U woont samen met uw klanten en/of medewerkers 
een repetitie bij en krijgt hiervoor een aantal concrete 
observatie-opdrachten. Een groep deelnemers bestaat 
uit maximaal 12 personen, persoonlijke aandacht is 
gegarandeerd. De artiesten gaan tijdens de repetitie 
zoveel mogelijk hun eigen gang. 
Na afloop van de repetitie gaat u voor de workshop 
Improviserend Samenwerken met uw groep naar een 
aparte ruimte. U heeft deze workshop voorafgaand 
inhoudelijk met de trainer kunnen bespreken. Actuele 
vragen die spelen bij uw klanten of binnen uw eigen 
organisatie komen daardoor specifiek aan de orde. 
Het totale trainingsprogramma neemt een dagdeel in 
beslag. We sluiten af met een broodje of een borrel.  

Wat krijgt u?
• Een inhoudelijk trainingsprogramma dat zich 

onderscheidt van gangbare programma’s doordat 
het verbinding legt tussen (kunst) theater en 
bedrijfsleven. Deelnemers krijgen hierdoor nieuwe 
inspiratiebronnen en nieuwe oplossingsrichtingen 
aangereikt.

• Teambuilding: in groepsverband ideeën realiseren 
creëert meerwaarde voor zowel klanten als 
medewerkers.

• Maatwerk: het programma spitst zich toe op uw 
wensen. Wilt u meer, dan zijn vervolgsessies 
mogelijk.

• Tijdens het festival kunt u de voorstelling van  
Cie Woest  en Deux Sans Trois bezoeken om het 
resultaat van de repetities te bekijken.
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