haal meer uit je ik Dramacoach
Heb jij het gevoel dat er meer in je zit dan je nu laat zien? Vind
je het lastig je boodschap helder over te brengen? Moet je
auditie doen of wil je jouw acteerprestaties verbeteren?
Dramacoach haalt meer uit je ik.

Dramacoach

Onze werkwijze

We zijn een enthousiast team van goed

We stellen de behoefte van onze klant

opgeleide en klantgerichte theatermakers,

centraal. Daarop baseren wij een

dramadocenten en trainers. Liefde voor

persoonlijk opleidingsplan dat naadloos

ons vak en persoonlijke aandacht is terug

aansluit op het vaardigheidsniveau, de

te vinden in alles wat we doen.

behoefte en op het individu of de groep.
Met onze didactische vaardigheden en

Esther Erdtsieck-Blaaser

Onze diensten

onze persoonlijke benadering creëren we

Gedreven eigenares en persoonlijk gezicht

We bieden voor zowel onze zakelijke als

tijdens onze workshops en trainingen een

van Dramacoach.‘Als dramadocente haal

particuliere klanten en voor het onderwijs

veilige omgeving waarbinnen de

ik mijn voldoening uit het coachen van

een uniek pakket aan diensten. Standaard

deelnemers steeds weer in staat zijn het

mensen die meer uit zichzelf willen halen.’

of op maat gemaakt. Je kunt bij ons niet

beste uit zichzelf te halen.

alleen terecht voor auditiebegeleiding,
Onderscheidend

acteerlessen en regievoering. In het

Ons visitekaartje

We onderscheiden ons door informeel

onderwijs zijn we actief met een variatie

‘Het is goed gegaan! Ze waren enorm

contact en persoonlijke benadering. We

aan (brede school) activiteiten en voor het

tevreden. Door jouw coaching heb ik

combineren de cultuur van theater met die

bedrijfsleven organiseren we trainingen,

zelfverzekerd en met power auditie

van het bedrijfsleven. Dramacoach

workshops teambuilding en bedrijfsuitjes.

gedaan.’ - Sylvania, auditiebegeleiding.

Onze visie

‘De lessen presentatietechniek hebben me

Doel of middel?

Dramacoach gelooft in de kracht van de

veel handvaten gegeven. Ik ben niet meer

Bij acteerlessen, auditiebegeleiding en

persoonlijke benadering en in de kracht

afhankelijk van mijn PowerPoint en kan ik

regie van voorstellingen is drama het doel

van drama. Vanuit die visie stimuleren wij

zelf mijn verhaal doen. Je weet niet half

op zich. Het gaat dan met name om de

onze deelnemers zichzelf te ontplooien.

hoe je mij geïnspireerd hebt.’ - Caroline,

acteerprestatie. Bij bedrijfstrainingen

Wij zetten ons niet alleen in voor acteurs,

bedrijfstraining presentatietechnieken.

zetten we dramaoefeningen in om andere

zangers, dansers en clowns, maar ook

vaardigheden te ontwikkelen. Dan is

voor managers, presentatoren, leraren,

Onze conclusie

drama ons middel.

artsen, sportcoaches of andere zakelijke

Of je nu acteur bent of topmanager, als het

professionals. Wie een boodschap wil

gaat om acteerlessen, jeugdtheater,

overbrengen heeft aan woorden niet

persoonlijke coaching, auditiebegeleiding,

genoeg. Een danser moet meer kunnen

bedrijfsuitjes of bedrijfstrainingen, met

dan soepel bewegen, een zanger moet

Dramacoach haal je meer uit je ik.

benadrukt het ervaren, niet de theorie.

meer doen dan enkel de juiste noten
zingen. Drama is een prachtig doel en een
krachtig middel in ons dagelijks leven.
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