Workshop vrijdag 24 juni 2016
Uitgaan van eigen kracht
- van reflectie naar verbeelding ‘Weet u wie ik ben?´, zegt een bekende Nederlander bij de incheckbalie. ´Nee, ik ken u niet, uw
paspoort graag.´ ´Weet u echt niet wie ik ben?´, vraagt de man ongelovig. Hij slaat de handen in de zij
en staart de dienstdoende stewardess indringend aan. ´U weet toch wie ik ben!´ klinkt het
verontwaardigd en vol ongeloof. Even later klinkt een oproep over geheel Schiphol: ´Is er een dokter
aanwezig, want hier staat iemand bij de balie die niet weet wie hij is.´

In deze workshop vol lichtheid en diepgang staan Bert den Boer en Sjane de Haan met
deelnemers stil bij het thema Uitgaan van eigen kracht.
* Als je laptop of smartphone leeg loopt, zoek je een oplader. Wat laadt jou op?
* Wat zijn kernwaarden, wat maakt jou merk waardig?
* Wat geeft energie, enthousiasme en inspiratie?
* Hoe ga je om met belemmerende overtuigingen?
’s Morgens wordt inhoudelijk op interactieve wijze het thema van deze dag verkend.
Vervolgens wordt ‘s middags de essentie verbeeld in een persoonlijk kunstwerk.
Ervaring met schilderen is niet vereist. Neem kleren mee die tegen een verfspatje kunnen.
De workshop wordt gegeven in Voorstraat 125, een monumentaal pand in de historische
binnenstad van Dordrecht. Verborgen achter de gevel bevindt zich een uniek patriciërshuis
met veel originele stijlelementen. Deze voormalige bierbrouwerij ademt een bijzondere
sfeer. Na afloop kun je nog op diverse plekken genieten van de prachtige binnenstad met
diverse terrassen of het havengebied bij het Groothoofd met een geweldig uitzicht op drie
rivieren die daar samenkomen: de Oude Maas, de Noord en de Beneden Merwede.
Bert den Boer (1956) is socioloog. Hij werkt sinds 1999 zelfstandig als procesbegeleider voor
uiteenlopende organisaties, zie www.bbdb.info.
Sjane de Haan (1954) is beeldend kunstenaar. Zij verzorgt voor zowel volwassenen als
kinderen teken- en schildercursussen en creatieve workshops, zie www.sjanedehaan.nl.

Deze workshop start om 09.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Bij deelname bedragen de kosten
€ 95, -. Dit is inclusief koffie, thee, lunch, materialen, je eigen schilderij en twee bevlogen
begeleiders. Aanmelden kan via Bert: info@bbdb.info of Sjane: sjanedehaan@gmail.com.
Het aantal deelnemers is maximaal 14. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van
binnenkomst. Meer weten? Bel Bert: 06 28430164 of Sjane: 06 11887176.

