Wat bij u speelt, spelen wij bij u
Wat doen wij?
Wordt Vervolgd speelt Terugspeeltheater. Dit is een vorm van improvisatietheater. Alle scènes ontstaan ter plekke. De spelleider nodigt het publiek
uit een persoonlijke ervaring te vertellen. Om de kern van een verhaal duidelijk te krijgen, stelt zij een paar vragen. De drie acteurs en muzikant
brengen het direct in beeld en gebruiken daarbij uiteenlopende spelvormen. Een standaardvoorstelling van Wordt Vervolgd duurt een uur.
Wat levert dat op?
Terugspeeltheater van Wordt Vervolgd is een belevenis die mensen verbindt. Samen kijken naar teruggespeelde verhalen geeft (h)erkenning,
begrip en meer onderlinge openheid. Collega's zien hun eigen gedrag en dat van anderen vanuit een nieuw perspectief. Terugspeeltheater maakt
zichtbaar wat mensen in uw organisatie bezighoudt. Abstracte thema's worden concreet, gevoelige onderwerpen bespreekbaar.
Wie zijn wij?
Wordt Vervolgd speelt sinds 1997 op congressen, themadagen, studiedagen,
personeelsdagen. Ter gelegenheid van fusies, reorganisaties, grote veranderingstrajecten, als kick off, intermezzo of afronding van projecten en op
feesten en afscheidsbijeenkomsten. Voor kleine gezelschappen maar ook voor zalen van 300 personen.
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Iedere voorstelling is maatwerk. Met u gaan we in gesprek over uw doelen en wensen. Samen bekijken we de mogelijkheden en bespreken we de
randvoorwaarden. Vanuit onze brede ervaring denken wij graag met u mee over de beste invulling voor uw project. Hieronder een aantal
suggesties:

•

de uitwisseling van ervaringen uit het werkveld

•

delen van inzichten door verschillende disciplines in uw organisatie

•

het terug- of vooruitblikken bij een lustrum, fusie of reorganisatie

•

het tot leven brengen van beleidsthema's

Wat doen wij nog meer?
Workshops
Terugspeeltheater vraagt van acteurs een actieve houding. Ze moeten goed luisteren naar de verteller, hun intuïtie gebruiken en openstaan voor
acties van andere spelers. De ene keer zijn ze de leider, de andere keer degene die volgt. Allemaal eigenschappen die ook belangrijk zijn bij de
dagelijkse samenwerking van medewerkers in uw organisatie. Daarom werkt een workshop Terugspeeltheater zo goed als teambuildingsactiviteit.
Het programma kan worden toegespitst op een actueel onderwerp. Workshops kunnen worden gegeven vóór of na een voorstelling, maar ook los.
De workshops vinden plaats in kleine groepen, elk onder leiding van een van de acteurs. Theateroefeningen en Terugspeeltheater-vormen lokken
de deelnemers uit hun stoel en stimuleren hun creativiteit. De duur van de workshop wordt in overleg met u vastgesteld. Het resultaat kan een
optreden zijn waarbij de deelnemers de plekken van de acteurs innemen.
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Een paar reacties op voorstellingen van Wordt Vervolgd
We wilden een leuke dag, zinvol besteed waarbij we ook nog stil konden staan bij wat er leeft en wordt gevoeld in het
team. Middels toneel, muziek, uitbeelden, poëzie en verhalen werden onze eigen ervaringen teruggegeven en werd
duidelijk hoe belangrijk open staan en samenwerken is. In kleine groepjes bleken ook wij in staat middels toneel uit te
beelden wat er leeft bij collega's. Een mooie dag, door iedereen op zijn eigen manier ervaren maar zeker de moeite
waard. Een aanrader voor iedereen die op inspirerende en leuke wijze wil werken aan de teamgeest. -RK
Jenaplanbasisschool De Kwakel, Berkel en RodenrijsDeze opbouw van eerst een optreden en dan in kleinere groepen nabespreken werkt heel erg sterk. Ik heb veel
positieve reacties gekregen op de dag, ook van leden die best wel kritisch kunnen zijn. De hele dag bleef iedereen
scherp op het thema en mensen hebben veel laten zien over hun school. Ik ben heel tevreden. -Directie Werkkring
AmsterdamGeweldig hoe jullie mijn vrijwilligers en daarmee mijn project op de kaart hebben gezet. -Orginisator vrijwilligerswerk,
Gemeente IjsselmondeTerugspeeltheater Wordt Vervolgd heeft tijdens ons Europees congres een goede verbinding weten te maken tussen
de woorden en ideeën van 'keynote speakers' en de gedachten en gevoelens van de congres deelnemers die dat
aanhoorden. Een heel mooie manier om opbrengsten zichtbaar te krijgen. -Bestuurder Eigen Kracht Centrale-
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