BRUG INTERACTIEF THEATER
BRUG INTERACTIEF THEATER gaat over thema’s die in úw organisatie actueel zijn, zoals
cliënt centraal, dementie, onbegrepen gedrag, klantgerichtheid, gastvrijheid,
familieparticipatie en zelfsturing.
Onze acteurs spelen in ongeveer twee uur, twee á drie sketches, waarin herkenbare
situaties aan de orde komen. Er ontstaat een uitvergroting van wat daarin 'fout’ kan
gaan. Onze ‘intermediair’ verzorgt daarbij de interactie tussen het publiek en de acteurs.
Het publiek is daarna zélf de regisseur en geeft de acteurs via de intermediair
aanwijzingen om de situatie te veranderen/verbeteren.
De sketches ontwikkelen we op basis van uw praktijksituatie. We stemmen met u af wat
we gaan spelen en waar u de focus op wilt hebben.
Interactief theater maakt de aanwezigen bewust van eigen gedrag, prikkelt en
spiegelt: ‘hoe doe ík het en hoe doen wij dat in de praktijk’. In deze
bijeenkomsten is ruimte voor een lach én een traan, want onze acteurs weten het hart te
raken!

BRUG INTERACTIEF THEATER BIJ ZORGBALANS VELSERDUIN (als afsluiting opleiding
dementie)
Nieuwsbericht van een deelnemer:
‘Echt een aanrader!
Interactief theater! Ik hoor jullie denken…
Zelf wist ik ook niet wat me te wachten stond maar ben ik wel op de uitnodiging
ingegaan. En ik kan jullie vertellen dat was de moeite waard. Op een
humoristische manier werd ons in de vorm van theater een spiegel
voorgehouden; hoe reageer je op een dochter die gestrest binnen komt
stormen en wat doet het met je als je een leuk idee hebt dat door een collega,
al dan niet bewust, in de kiem wordt gesmoord. Ik zou jullie van harte willen
aanmoedigen om je in te schrijven voor het tweede optreden!
Ik garandeer jullie dat jullie lachspieren aan het werk gezet worden en hopelijk
brengt het optreden je behalve plezier ook weer meer inzicht, in hoe je met
bepaalde situaties kunt omgaan!’
Natascha Darlang, logopediste
Meer weten?
info@brugindezorg.nl / 0344-572002 / www.brugindezorg.nl/contact,
of mail voor een oriënterend gesprek naar
Annette Schipper – Directeur BRUG via a.schipper@brugindezorg.nl

