Dramacoach in het bedrijfsleven
voor je zakelijke en persoonlijke vaardigheden
Wie een boodschap goed wil overbrengen, heeft aan woorden
niet genoeg. Stemgebruik, lichaamstaal, emoties, maar ook
improvisatietalent spelen in communicatie een belangrijke rol.
De professional haalt met Dramacoach meer uit zichzelf.

Onze visie

Onze trainingen

Dramacoach gelooft in de kracht van

HAAL MEER UIT JE PRESENTATIE
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Onze kracht

HAAL MEER UIT JE COMMUNICATIE

Dramacoach

Wij gaan verder waar rollenspelen

Een verhelderende training die de

Een enthousiast team van klantgerichte en

stoppen. We halen de deelnemer uit de
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namelijk herkenbaar, ongeacht de context.
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Door middel van dramaoefeningen in een

terug te vinden in alles wat we doen.

andere setting leert de deelnemer met een
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Uniek

ervaren trainers creëren een veilige en

De bedrijfstrainingen van Dramacoach zijn

informele sfeer waarin de deelnemer alle

gebaseerd op een uniek principe. We

gelegenheid krijgt om specifiek gedrag te

zetten dramaoefeningen in om zakelijke en

veranderen en vaardigheden te trainen.

persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen.

Daarna spitst de training zich pas weer toe
op specifieke werksituaties.

de deelnemer niet langer een belemmering
hij zet ze juist in om beter te presteren.

Onze workshops
Workshops teambuilding en bedrijfsuitjes
kunnen een specifiek leerdoel nastreven,
maar staan ook vaak volledig in het teken
van ontspanning en vermaak. Een greep

Wat is drama?
Het presenteren van een situatie in woord

Onze aanpak

en beweging, waarbij uiteenlopende

Voor het bedrijfsleven bieden wij diverse

emoties en handelingen de revue

workshops en trainingen. Standaard of op

passeren. Dit is voor toeschouwer en

maat gemaakt, in groepsverband of

speler confronterend, ontspannend en

individueel. Het programma sluit naadloos

informeel.

aan op het vaardigheidsniveau en de
behoefte van de groep of het individu. Met
onze didactische vaardigheden en onze
persoonlijke benadering creëren we een
veilige omgeving waarbinnen de
deelnemers in staat zijn het beste uit
zichzelf te halen.

haal meer uit je ik Dramacoach

HAAL MEER UIT JE EMOTIES

Na deze training vormen de emoties van

uit ons aanbod:
 HAAL MEER UIT JE FLEXIBILITEIT
theatersport
 HAAL MEER UIT JE ROL
film maken
 HAAL MEER UIT JE CONFLICT
stage fighting
 HAAL MEER UIT JE LICHAAMSTAAL
fysiek spel
 HAAL MEER UIT JE FANTASIE
verhalen vertellen
 HAAL MEER UIT JE TEAM
personage herkenning
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