	
  
Ontspannende workshops GH Events
Demonstratie valkenieren:
Een demonstratie begint meestal met het voorstellen van de roofvogels door
de valkenier. Hierna wordt door de valkenier in een ongedwongen sfeer
uitgelegd wat de vogels moeten doen om te overleven in het wild en wat ze
moeten doen bij een valkenier. Het publiek heeft nu natuurlijk volop de tijd
om hun vragen te stellen en eventueel foto’s en opnamen te maken. Tijdens
het daadwerkelijke vliegen worden de specifieke kenmerken van de diverse
vogels benadrukt: de langzame en totaal geruisloze vlucht van de oehoe, de
snelle suizende vlucht van de valk, de stoere maar luie arend, de sluwe en
wendbare buizerd, de wonderschone en tegelijkertijd vertederende uil en
ook de luie maar slimme gier. Onder zijn toezicht worden de vrij vliegende
vogels op commando teruggeroepen en landen weer zeker en snel op de
handschoen van de deelnemer die meestal positief overrompelt is door deze
ervaring.
Onze valkeniers en vogels zijn professionals die hun sporen in de wereld
van de beroepsvalkerij al verdiend hebben. Indien de opdrachtgever
bepaalde thematiek in het verhaal van de valkenier verwerkt wil zien is dit
uiteraard geen probleem. Wij beschikken altijd over voldoende vogels en
valkeniers zodat een optimale bedrijfsvoering gewaarborgd is. Indien
gewenst kan er ook in gebouwen/zalen gevlogen worden.
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 1 ½ uur.
Prijs: € 780,00 per groep, 1 demonstratie op 1 dagdeel (excl. BTW)
€ 830,00 per groep, 2 demonstraties op 1 dagdeel (excl. BTW)
€ 880,00 per groep, 3 demonstraties op 1 dagdeel (excl. BTW)
Reiskosten € 0.35 vanaf Langenboom

Workshop wijnproeven:
Tijdens een ca. 2 uur durende proeverij krijgt u 8 verschillende wijnen uit 4
landen te proeven. Er is keuze uit de oude wijnlanden Frankrijk, Italië en
Spanje naast de nieuwe wijnlanden Chili en Peru.
De samenstelling van de wijnen is seizoensgebonden en rond de
feestdagen kunt u rekenen op extra feestelijke wijnen. De zwaarte van de
wijnen neemt per seizoen gestaag toe: van lichte wijnen in de lente tot
zwaardere wijnen in de winter. Dat geldt tevens ook voor de soort wijn: wit
en rosé meer bij zonnig weer en rood meer bij huiselijk weer.
De proeverij is terecht een workshop. U bent actief betrokken bij het proeven
van de wijnen en u kunt aantekeningen maken op het proefformulier. Zo
leert u kijken naar de kleur van de wijn, het ruiken van het bouquet van de
wijn en vervolgens het proeven van de (na)smaak van de wijn. Tenslotte
geeft u een impressie van de totale indruk van de wijn.
Naast uw actieve bijdrage aan de workshop krijgt u algemene informatie
over de wijnen te horen en krijgt u antwoord op algemene vragen over wijn.
Tevens worden u handige tips over wijn aangereikt.
Tegen een vaste prijs wordt de proeverij voor u verzorgd. In de prijs is de
wijn inbegrepen, het glaswerk, kannen met water, stukjes stokbrood voor het
neutraliseren van de smaak en de proefformulieren.
Duur: 2 uur
Richtprijs: € 28,00 per persoon (exclusief BTW) tot 25 deelnemers
Minimaal 12 deelnemers
Reiskosten € 0,35 vanaf Eindhoven

	
  

	
  

Workshop Hatha Yoga:
Yoga is niet alleen heel prettig en ontspannend om te doen, het kan ook een
inspirerende en bindende activiteit zijn om met een groep mensen te doen.
Hatha Yoga is een actieve vorm van bewegen die met concentratie en met
naar binnen gerichte aandacht beoefend wordt. Deelnemers leren om hun
lichaam en geest te observeren in plaats van lichamelijke signalen te
negeren of te piekeren. Deelnemers worden zich bewust van hun
ademhaling en leren om bewust te ontspannen. Het beoefenen van yoga
levert dus een gezond lichaam en een rustige geest op.
In een workshop maken de deelnemers op een toegankelijke en
inspirerende manier kennis met de basis van yoga:
-‐
-‐
-‐
-‐

Eenvoudige lichaamsoefeningen (asana’s)
Ademtraining (pranayama)
Meditatie, concentratie en aandachtigheid
Bewuste ontspanning

Alle onderdelen van een yogales helpen om het lichaam te versoepelen, de
geest te versterken, de ontspanning te verdiepen en de concentratie te
vergroten.
Omdat de inhoud van de workshop wordt aangepast aan het niveau en de
wensen van de groep , is de yogaworkshop geschikt voor iedereen: wel of
geen ervaring met yoga, jong en oud, fit of niet zo fit….
Duur: 1 uur tot maximaal 1 ½ uur
Prijs: € 500,00 per groep van max. 20 deelnemers (exclusief BTW)
Grotere groepen op aanvraag
Reiskosten € 0.38 vanaf Tilburg

	
  

	
  

Workshop Tai Chi:
Voor bedrijven en particulieren geven wij workshops waarin er aandacht is
voor de balans en de coördinatie van armen en benen. Ook doen we
oefeningen die de gewaarwording en ontspanning van het lichaam
bevorderen. Door de ontspanning van het lichaam te bevorderen wordt de
geestelijke ontspanning bewerkstelligd.
Met onze workshops laten wij uw werknemers zich weer bewust worden van
de interactie tussen lichaam en geest. Ieder individu vindt zo zijn eigen
blokkades en lost ze op. Hierdoor herstel je de balans tussen geest en
lichaam. Dit bied zowel werkgever als werknemer vele voordelen, omdat
mensen die goed in hun vel zitten met meer plezier door het leven gaan en
met meer plezier en inzet hun werk doen
Wat is Tai chi?
Tai Chi is een eeuwenoude Chinese bewegingskunst die haar oorsprong
vindt in de Chinese krijgskunst. Vele miljoenen mensen beoefenen Tai Chi,
's morgens vroeg in parken, op straat en natuurlijk thuis.
In deze oefeningen ligt de nadruk op het herstel van de verbinding tussen
lichaam en geest. De aangeleerde bewegingen worden aaneengesmeed tot
een vaste choreografie; de Tai Chi vorm. Tijdens de oefening gebruikt u
geen uiterlijke kracht, u ontwikkelt in toenemende mate souplesse, harmonie
en een nieuwe beleving van uw lichaam.
De langzame vloeiende bewegingen van Tai Chi zijn als de golven van de oceaan.
Ze gaan in elkaar over en scheppen hiermee een constante stroom van energie, schijnbaar zonder
begin of einde.
Tai Chi is een kunst die gebaseerd is op de reis door ons innerlijk landschap. Deze reis houdt in dat
we gaan voelen dat lichaam en geest ondeelbaar zijn en zo onze innerlijke energie (Chi) en innerlijke
kracht (Chin) leren vergroten.
Duur: 1 uur tot maximaal 1 ½ uur
Richtprijs: € 650,00 per groep tot 30 deelnemers (excl. BTW)
Kleinere en grotere groepen op aanvraag
Reiskosten € 0,35 vanaf Rotterdam
Workshop Line dance:
Line dance is een dansvorm die uit Amerika is over gekomen. Bij line dance
worden er in lijnen/rijen gedanst, zo wordt het één geheel. Ook worden er
dezelfde bewegingen en op dezelfde maat gedanst. Wat ook kenbaar is voor
line dance is dat er vaak een basis gedanst wordt van bijvoorbeeld totaal 32
tellen (4 keer 8 tellen) en deze achter elkaar herhaald wordt.
Een workshop is een eenmalige line dance les op beginnersniveau.
Linedansen is als activiteit zeer geschikt voor kleine en grote
gezelschappen.
Tijdens het dansen ben je niet afhankelijk van een danspartner, wel dans je
in groepsverband.
Na ongeveer 30 minuten beheers je al een line dance. Hiervoor hoef je geen ervaren danser te zijn.
De duur van een workshop kan 30 minuten tot 2 uur zijn.
Duur: minimaal 30 minuten tot maximaal 2 uur
Prijs: € 540,00 per groep (exclusief BTW)
Reiskosten € 0.35 vanaf Rotterdam
Geluidsinstallatie € 100,00 excl. btw

	
  

	
  

Lach workshop:
Bezig met het organiseren van een bedrijfsevenement? Op zoek naar een
ontspannen activiteit? Wil je graag dat collega’s elkaar beter leren kennen
op een luchtige manier?
Lachen ontspant, verbindt en brengt vrolijk- en luchtigheid. Simpele lach
oefeningen wekken een lach op die verslavend kan werken. Het is een
fysieke beleving die mensen een beetje uit hun comfortzone haalt, en wat
uiteindelijk leidt tot een groot relativeringsvermogen en het leidt tot andere
(verfrissende) inzichten.
Een lachworkshop is goed in te zetten tijdens een teambuildingsdag,
kennismakingsdag, heidagen, maar ook tijdens een traineeship of een
conferentie om wat ontspanning te brengen.
Uit onderzoek is bewezen dat met lachen de effectiviteit en communicatie
verbeterd op de werkvloer, het werkt stress verlagend en vergroot de
creativiteit en teamwerk.
“People who laugh together, work together” John Cleese (Britse
comedian)
Het is mogelijk om de duur van de workshop in te korten, op te breken of te verlengen. Wanneer een
groep te groot is voor één lachdocent, verzorgen we de workshops in samenwerking met meerdere
docenten.
Duur: 1 uur tot maximaal 1 ½ uur
Prijs: € 690,00 per groep tot 25 personen (exclusief BTW)
Iedere deelnemer extra € 22,50
Reiskosten € 0.39 vanaf Gent, Heerenveen of Utrecht

Workshop pokeren:
Wat kunt u tijdens het pokeren verwachten? Een algemene inleiding over
poker gevolgd door een snelle maar complete uitleg over het spel. Dit wordt
op een professionele wijze uiteengezet door onze zeer ervaren
pokertrainers. Aan echte pokertafels met echte pokerfiches. Vervolgens
worden er een aantal speeltips en –strategieën uitgelegd. Deze fase is
interactief, goed te volgen, niet al te formeel en duurt ongeveer een half
uurtje.
Vervolgens komt het leukste moment van de middag of avond: het spelen
van een toernooi waarbij alle deelnemers kans maken op de uiteindelijke
overwinning.
Duur: 2 uur tot maximaal 4 uur
Prijs: € 440,00 per tafel van 9 deelnemers (exclusief BTW)
Minimaal 9 deelnemers
Reiskosten € 0.35 vanaf ‘s-Hertogenbosch

	
  

	
  

Lasershot:
LaserShot wordt gespeeld op een groot projectiescherm waar de spelers hun
geweren op vuren. Het systeem bevat meerdere spellen, waaraan meerdere
spelers kunnen deelnemen. De geweren zijn uitermate realistisch en
schieten een laserstraal op het projectiescherm. Deze laser wordt
gedetecteerd door de speciale lasergevoelige camera. Elk spel registreert de
scores per deelnemer zodat men hier een spannende competitie van kan
maken. Daarnaast heeft elk spel een mogelijkheid om de snelheid en de
grootte van de doelen in te stellen zodat lasershot geschikt is voor
gevorderde schutters en ongeoefende spelers. Voor het totale systeem is
slechts weinig ruimte nodig. Of u nou graag eenden jaagt, kleiduiven schiet
of schietvaardigheden oefent op doelen, het spel dat u zoekt is inbegrepen
in het LaserShot software pakket. Dit pakket bevat 12 spellen en 3
trainingsimulaties (snelheid, doelgerichtheid en timing).
Het speciale geweer ziet er realistisch uit en voelt tevens zo aan. Het is
gekalibreerd zodat de laser en loop exact in één lijn liggen, voor optimale
nauwkeurigheid.
LaserShot is geschikt voor elke binnen locatie.
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 2½ uur
Prijs: € 560,00 per groep tot 30 deelnemers (exclusief BTW)
Grotere groepen op aanvraag
Reiskosten € 0.35 vanaf Asperen

Workshop Kaartleggen:
In een kort tijdsbestek wordt eerst de basis van de tarot geleerd. Dan is de
praktijk, die herkenbaar, bevestigend, serieus, hilarisch, soms
confronterend, maar altijd verrassend toepasbaar is, aan de beurt. Deze
workshop zal men zich nog lang herinneren.
Duur: 1 uur tot maximaal 2 uur
Prijs: € 495,00 per groep (exclusief BTW)
Minimaal 8 deelnemers
Maximaal 20 deelnemers
Reiskosten € 0.35 vanaf Amsterdam

	
  

	
  

Workshop non-verbale communicatie:
Het werken met groepen is voor Roel een tweede natuur geworden. Zijn
achtergrond als groepsleider op een internaat voor moeilijk opvoedbare
jongeren in combinatie met zijn ervaringen als professionele
pantomimespeler vormen de perfecte basis voor de bijzondere workshop
"non-verbale communicatie".
Roel start zijn workshop vanuit enkele populaire pantomimetechnieken,
maar gaat beduidend verder dan alleen maar "kunstjes leren". De afgelopen
jaren heeft hij zijn workshops doorontwikkeld op inhoud, waarbij het
toepassen van pantomimetechnieken een uitstekend hulpmiddel is om de
deelnemers bewust te laten zijn van hun eigen lichaamstaal én die van een
ander.
Het prikkelen van de verbeelding speelt een belangrijke rol om nieuwe
processen te ontwikkelen en te stimuleren. Of het nu gaat om teambuilding,
persoonlijke effectiviteit en/of rituelen, Roel laat u versteld staan van wat de
deelnemers in korte tijd ontwikkelen op het gebied van samenwerking,
bewustwording, zelfvertrouwen, expressie, communicatie en motivatie.
Er worden oefeningen gedaan waarbij men niet direct met elkaar
samenwerkt, maar leert om elkaar als referentiepunt te zien.
Men leert kijken om te kunnen anticiperen op gedragingen van een ander
(kring- en rij-opdrachten). Het meest belangrijke onderdeel is hoe je een
boodschap moet overbrengen: jezelf verplaatsen naar de toeschouwers,
leren kijken door hun ogen; door middel van observering en het analyseren
van bewegingen duidelijk maken hoe je een boodschap kunt overbrengen.
Vervolgens worden tijdens de oefeningen steeds meer spelmomenten
ingebracht. Aspecten als geloofwaardigheid en consequent-zijn komen
nadrukkelijk aan de orde. Langzaam maar zeker worden deze
spelopdrachten uitgebouwd tot groepsopdrachten. Daarbij wordt benadrukt
dat de individuele prestatie ondergeschikt is aan de groepsopdracht. Middels
oefeningen als b.v. touwtrekken en muren verplaatsen komt dit duidelijk tot
uitdrukking, wat vaak tot hilarische situaties leidt.
Duur: 1 uur tot maximaal 1 ½ uur
Prijs: € 690,00 per groep (exclusief BTW)
Minimaal 6 deelnemers
Maximaal 50 deelnemers
Reiskosten € 0.35 vanaf Rosmalen

	
  

	
  

Workshop salsa dansen:
Tegenwoordig helemaal hip, heerlijk die vrolijke Caribische klanken die u
meteen aan vakantie doet denken. En helemaal geweldig is als u zich hier
helemaal op uit kunt leven!
Natuurlijk heel gezellig als u met een groep bekenden bent om je eens
lekker te laten gaan.
De workshop bestaat uit los dansen om de basispassen en verschillende
leuke moves aan te leren. Daarna gaat men samen dansen, hierbij leert men
verschillende leuke figuren.
Er zijn verschillende dansstijlen in een workshop mogelijk. U kunt zelf een
combinatie maken, afhankelijk van de duur van de workshop.
Bijvoorbeeld: 30 minuten Merengue en 30 minuten Salsa,
30 minuten Salsa en 30 minuten Bachata
U kunt het helemaal aan uw wensen aanpassen.
Geschikt voor groepen vrouwen en mannen, alleen vrouwen is ook mogelijk.
Demonstratie:
Aan het eind van de workshop geven wij nog een spetterende demonstratie.
Wij geven de workshop met twee personen. Wij zorgen voor de muziek.
Zorg dat er een muziekinstallatie met headset-optie beschikbaar is.
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 1½ uur
Prijs: € 795,00 per groep (exclusief BTW)
Maximaal 50 deelnemers
Reiskosten € 0.35 vanaf Oss
Segway tocht of experience:
Wij verzorgen voor kleine en grote groepen tours en workshops op een
locatie naar keuze door heel Nederland. Bij een tour maken we in overleg
met de opdrachtgever een route op maat. Zijn er bepaalde plekken waar u
langs wilt rijden, of weet u een leuke locatie voor een koffiebreak tijdens de
tour dan zorgen onze ervaren begeleiders ervoor dat we daar langskomen!
We starten met het geven van een uitgebreide uitleg over de segway. Hoe
werkt het apparaat en hoe moet je er nu eigenlijk op rijden? Na de
uitgebreide instructie kunnen de deelnemers hun segway skills botvieren op
een behendigheidsparcours. Als iedere deelnemers zich vertrouwd voelt met
de segway gaat de groep onder begeleiding van de instructeurs op pad.
Bij de Experience blijven we op locatie en zetten daar een parcours uit.
Slalom, schuine helling, rijplaten zijn enkele obstakels die de deelnemers
tegenkomen. De experience is zeer geschikt als je een grote groep kennis
wilt laten maken met het segway rijden. Wij rijden verplicht met helmen.
	
  
Duur: 1½ - 3 uur	
  
Richtprijs: € 50,00 tot € 90,00 per persoon (exclusief BTW)
Minimaal 10 deelnemers
Reiskosten € 1,00 vanaf Moergestel
Bij grotere groepen kun je ook perfect een combinatieprogramma maken.
Segway met bijvoorbeeld een workshop boogschieten of schermen.

	
  

	
  

Workshop Bonbons maken:
Tijdens deze “lekkere” workshop leert onze chocolatier Cees zijn gasten
bonbons maken. In deze workshop krijg je een duidelijke uitleg over
chocola en wat je er allemaal mee kunt maken. Daarna ga je met je groep
aan de slag: vormpjes en vullingen klaarmaken, inspuiten, afdichten,
decoreren… en klaar is K(C)ees! Cees loopt rond en geeft aanwijzingen
daar waar nodig.
Natuurlijk hoort zo af en toe proeven bij het proces van het maken van een
heerlijke bonbon. De meeste deelnemers blijken hier niet zo’n probleem mee
te hebben. De zelfgemaakte pralines mag je feestelijk inpakken om ze thuis
trots te tonen en te laten proeven.
Vraag het aan de velen die u voorgingen: bonbons leren maken, een
workshop om je vingers bij af te likken!
Geschiedenis
Chocolade bestaat al vele eeuwen. De maya's in het Amazonegebied in
Zuid-Amerika, die in 300 na Christus al geloofden dat cacaobonen een
geschenk van God waren, maakten van de bonen een chocoladedrank
xocolatl. Deze drank gaf hen uitzonderlijke passie, die hen zowel in bed als
op het slagveld tot uitzonderlijke prestaties dreef. Pas in de Middeleeuwen
kwam cacao naar Europa. Chocolade in zijn huidige vorm kennen we sinds
1828. De Nederlander Coenraad van Houten vond een hydraulische pers uit
waarmee hij 50% van de cacaoboter uit de cacaoboon kon persen. Het restant werd vermalen tot
cacaopoeder dat, gemengd met suiker en gesmolten cacaoboter, werd verwerkt tot eetbare chocolade
Duur: 1½ uur tot maximaal 2 ½ uur
Prijs: € 850,00 per groep (exclusief BTW) tot maximaal 25 deelnemers
Iedere deelnemer extra kost € 25,50
Reiskosten € 0.35 vanaf Oirschot
Workshop sigaren maken (zal altijd binnen aangeboden worden):
Ria is een van de weinige mensen, die al jaren lang in Europa
sigarenproeverijen en demonstraties verzorgt. Na 20 jaar lang ervaring te
hebben opgedaan bij o.a. Sigarenfabriek Oud Kampen en sigarenfabriek de
Olifant, heeft zij 2004 de stap genomen om voor zichzelf te beginnen.
Nu laat zij het oude ambacht zien, weliswaar in een modern jasje, op tal van
verschillende en uiteenlopende evenementen, zoals o.a. galafeesten,
workshops, beurzen en personeelsfeesten.
Op deze manier hebben vele duizenden genieters een prachtige omlijste kijk
gekregen in het maken van de sigaar, productieproces, de verschillende
smaken, geuren en hoe je die kan onderscheiden.
De fijnproever zal deze “delicatesse” van gastronomische waarde met liefde
roken. Kortom, de unieke manier van het rollen van de sigaar geeft net dat
extra’s aan uw meeting dat veel gasten zal bijblijven.	
  
Bij de workshop sigaren maken zal Ria uitleg geven over het gehele proces
van het ontstaan tot het maken van de sigaar. Zij is de enige vrouwelijke
sigarenmaakster in Nederland. Uiteindelijk gaan de deelnemers zelf aan de
slag om een mooie sigaar te maken. Deze sigaar mag natuurlijk
meegenomen worden naar huis. Ook neem ze voldoende sigaren mee om
te proeven. Deze workshop is zeer informatief en ontspannend.
Duur: vanaf 1 uur tot 2 uur
Prijs: € 690,00 per groep (exclusief BTW) tot 25 deelnemers
Iedere deelnemer extra € 22,50 p.p.
Minimaal 12 deelnemers, maximaal 100 deelnemers
Reiskosten € 0,35 vanaf Kampen

	
  

	
  

Parfum workshop:
Deelnemers maken kennis met de mooiste parfumcreaties uit uiteenlopende
geurgenres en krijgen een kijkje achter de schermen
van de parfumindustrie. Het betekent ruiken, ruiken en nog eens ruiken. En
genieten natuurlijk! De parfumworkshop duurt anderhalf
tot twee uur en is al jarenlang een succes. Geschikt voor mannen en
vrouwen, jong en oud, eigenlijk iedereen met een neus.
Het kan op iedere locatie plaatsvinden, ook in het Engels. Perfect om in te
zetten als bedrijfsuitje of als partner programma.
Duur: 1,5 - 2 uur
Prijs: € 31,00 p.p. (exclusief BTW)
Minimaal 10 deelnemers
Maximaal 80 deelnemers
Reiskosten € 0.35 /km vanaf Tilburg

Workshop Handlezen:
Wie een luchtige workshop met diepgang zoekt is bij ons aan het goede
adres.
De combinatie van het leren van de basisbeginselen, het direct bij elkaar
kunnen toepassen en de persoonlijke aandacht die we aan ieder geven,
maakt deze workshop voor alle deelnemers tot een boeiend feestje.
Deze workshop biedt een blik in de al oude kennis van het handlezen.
Wie is er niet benieuwd naar wat handen kunnen vertellen. Wat vertellen
handen eigenlijk?
In deze workshop wordt antwoord gegeven op deze vraag.
Een deel is de theorie. Die dingen, die makkelijk in de hand te herkennen
zijn, worden uitgelegd. Het andere deel bestaat uit het kijken in elkaars
handen, zodat de theorie duidelijk en beeldend wordt. Vervolgens kijk ik in
ieders handen om er een persoonlijk tintje aan te geven.
Het resultaat is dat je niet alleen leert handlezen, maar ook nog informatie
krijgt over jezelf.
Duur: 1 uur tot maximaal 2 uur
Prijs: € 695,00 per groep (exclusief BTW)
Reiskosten € 0.35 vanaf Amsterdam
Maximaal 30 deelnemers
Bovenstaande 2 foto’s
bron: De Beeldredaktie / Marco Okhuizen

	
  

	
  

Workshop cocktails maken:
Mojito, Jungle Juice, Tequila Sunrise en de onovertroffen Strawberry Martini.
U schudt ze zo uit uw mouw... nadat u de workshop Cocktails shaken heeft
meegemaakt.
We richten tafels in met alle benodigdheden om zelf cocktails te leren
shaken.
Na een korte uitleg/introductie gaat men zelf aan de slag. De
cocktailworkshop duurt 60 - 90 minuten, incl. 2 of 3 cocktails per persoon
De cocktails kunnen zowel alcoholisch als non alcoholisch zijn.
Tijdens de workshop wordt er uitleg gegeven over het ontstaan van de
cocktail, technieken en bereidingswijze en het verhaal achter de cocktail.
De cocktail workshop is ideaal voor teambuilding of een gezellig uitje
Gezelligheid troef als je gezellig met je collegae aan het shaken bent,
proost!
Duur: 60 min.
Prijs: € 27,00 per persoon (exclusief BTW) incl. 2 cocktail p.p.
Duur: 90 min.
Prijs: € 34,50 per persoon (exclusief BTW) incl. 3 cocktails p.p.
Minimaal 10 deelnemers
Maximaal 100 deelnemers, grotere groepen op aanvraag.
Reiskosten € 0.35 vanaf Eindhoven

	
  

	
  

Workshop Schapendrijven:
Fluiten, blaten, praten...
Teambuilding is een manier om als team effectiever te leren functioneren.
Wilt u op een originele manier als groep inzicht krijgen in uw
communicatieve vaardigheden, stijl van leidinggeven/ontvangen en manier
van samenwerken? Wilt u uw relaties een bijzondere belevenis aanbieden?
Of wilt u gewoon een heerlijk ontspannen uitje met uw collega’s in de
buitenlucht? Ga dan onder goede begeleiding schapen drijven met Border
Collies! De training van deze bijzonder intelligente hond -de Border Collievoor het drijven van schapen, is een uitstekende metafoor om onder andere
de begrippen communicatie, leiding geven en teambuilding in een ongewone
context te onderzoeken: heerlijk in de buitenlucht met honden en schapen in
plaats van binnen in een kantoor. De diepgang van de workshop wordt in
overleg met u bepaald.
De workshop:
De workshop bestaat uit diverse onderdelen waarvan hier drie onderdelen
worden beschreven: een demonstratie, werken met schapen en werken met
honden. De workshop wordt onder andere verzorgd door meervoudig
Nederlands-, meervoudig Europees- en voormalig Wereldkampioen schapen
drijven Serge van der Zweep en/of zijn echtgenote Ellen van der Zweep (drie
maal Beste Vrouw van Nederland en meerdere malen lid van het Nederlands
team samen met Serge) en ook door andere (top) handlers die allen
persoonlijk zijn opgeleid door Ellen en Serge en allen beschikken over
buitengewoon niveau.
Demonstratie: Tijdens de demonstratie schapen drijven met Border Collies
laten we de deelnemers kennismaken met ons, de dieren en vooral de
bijzondere sport schapen drijven met Border Collies. We laten de
deelnemers zien hoe we onze honden trainen van pup tot volwassen top
hond aan de hand van diverse honden van verschillende leeftijden en van verschillend niveau. De
demonstratie wordt voorzien van commentaar waarbij we de deelnemers onder andere uitleggen dat
communicatie met de hond de belangrijkste pijler is van de training. Bij de jonge, ongetrainde hond is
dit vooral non-verbale communicatie (lichaamstaal) en bij de getrainde hond is dit vooral de verbale
communicatie en communicatie door middel van een specifiek hondenfluitje. Maar ook thema’s als
passie, ambitie, selectie en doorzetten passeren de revue. Aan het einde van de demonstratie wordt,
op aanvraag, aan alle deelnemers het beruchte hondenfluitje worden uitgereikt. Dit leidt vaak tot
humoristische momenten omdat het blazen op dit fluitje zeer vaak wordt onderschat!
Werken met schapen: Na de demonstratie worden de deelnemers in groepjes verdeeld. De groepjes
gaan bij toerbeurt op een bepaalde wijze schapen drijven over een klein parcours, mét of zonder
hond. De groep moet goed samenwerken om het parcours met succes te kunnen volbrengen.
Werken met honden: Deelnemers kunnen -individueel- schapen drijven met een Border Collie.
Uiteraard worden zij hierbij door Serge, Ellen of één van hun teamleden begeleid. Terwijl de hele
groep het individu aan het werk ziet, leggen wij hen uit wat er precies in het veld gebeurt en waarom,
waarbij uiteraard de communicatie en samenwerking tussen mens en dier centraal staat. Dit speciale
onderdeel geldt alleen voor zeer kleine groepen (4 tot 7 deelnemers)!
Duur: minimaal 90 min. tot maximaal 2 uur
Prijs: € 1.250,00 per groep (exclusief BTW)
Groep tot 25 deelnemers
Groter groepen op aanvraag en overleg
Reiskosten € 0.35 vanaf Heeteren

	
  

	
  

Workshop Cup cakes versieren:
Helemaal hot is de workshop cup cakes versieren.
Na een korte introductie gaan we aan de slag. Onder begeleiding van onze
gezellige workshopcoach maak je per persoon 6 - 9 cup cakes. Je werkt met
marsepein, fondant, icing, botercrème, glitters, dust en nog veel meer. Van
de workshopcoach krijg je uitleg hoe je al deze materialen moet verwerken.
Na afloop neem je je cup cakes in een taartdoos mee naar huis.
1 ding is zeker, dit is één van de gezelligste workshops die wij aanbieden.
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 2 uur
Prijs: € 650,00 per groep tot 20 deelnemers (exclusief BTW)
Extra deelnemers € 27,50 p.p. (exclusief BTW)
Maximaal 250 deelnemers
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg of Nijmegen

Workshop Acrobatiek:
Samen bouwen aan een mooie truc; elkaar steunen, elkaar vangen waar
nodig….. Intensieve samenwerking, vertrouwen op elkaar en de balans
zoeken. Lichamelijke beperkingen zijn nooit een probleem; iedereen kan
meedoen, ook met kleine blessures. Wel zal iedereen over een drempel
heen moeten stappen, omdat het in het begin erg spannend is om op
iemand anders te gaan staan…. 45 tot 120 minuten, afhankelijk van wat u
wilt. Eventueel af te sluiten met een voorstelling (met glitterkleding en
Circusmuziek).
Duur: minimaal 45 min. tot maximaal 2 uur
Prijs: € 650,00 per groep (exclusief BTW)
Groep tot 32 deelnemers
Groter groepen op aanvraag
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg
Workshop Numerologie, leer der getallen:
Deze workshop laat de wonderlijke betekenis van de getallen zien.
De nummers waar we mee leven, waar we niet meer bij stil staan. Zoals ons
telefoonnummer, banknummer, huis nummer.
Maar wat vertellen ze ons, wat is je geluksnummer, wat is je naamgetal en
nog spannender: wat kan je er mee. Deze workshop schept herkenning,
verbazing en inzichten die er eerst niet waren. De getallen worden verklaard
en er wordt geleerd hoe je ze kan hanteren. Nooit meer kijk je allen naar een
nummer, maar je ontleedt het tot het kerngetal en kijkt wat het voor je
betekent.
Duur: 1 uur tot maximaal 2 uur
Prijs: € 495,00 per groep (excl. BTW)
Minimaal 8 deelnemers
Maximaal 20 deelnemers
Reiskosten € 0.35 vanaf Amsterdam

	
  

	
  

Er zijn natuurlijk nog veel meer ontspannende workshops die wij kunnen organiseren, in de
regel kunnen wij altijd de meest geschikte workshop voor u organiseren.
Vuur spuwen, hoffelijkheid, bier proeven, doedelzak blazen, circus technieken, inspiratie,
smartlappen zingen, sushi, tapas, finger foods, high tea, taarten maken, etc.

Belangrijk: prijs wijzigingen gedurende het jaar bestaat tot de mogelijkheden i.v.m. prijsstijgingen
producten van leveranciers.

	
  

	
  

