VERTELWEEKEND
STAF & ZO
-

Vind jij het spannend om voor publiek te spreken en zou je hier wat aan willen doen?

-

Wil jij leren hoe je met een verhaal jong en oud op het puntje van hun stoel krijgt?

-

Wil jij eens op een heel andere manier naar een Bijbelverhaal gaan kijken?

Dan is dit je kans: want het vertelweekend van verhalenbureau Staf & Zo komt naar je toe!
Wat gaan we doen?
Na de eerste voorbereidingsavond ben je er klaar voor: in één
zaterdag duik je samen met de andere deelnemers helemaal in
een Bijbelverhaal. Iedereen kiest een ander personage in het
verhaal, waardoor we het Bijbelverhaal van verschillende
kanten leren kennen. Per workshop die je volgt, groeit jouw
verhaal verder tot een compleet kort verhaal op
zaterdagavond. Zondagmiddag krijg je nog een individuele
coaching-sessie waarin de laatste puntjes op de i worden gezet. Dan, op zondagavond, is het eindelijk zo ver.
Het spannendste moment van het vertelweekend, maar ook het allerleukste: je staat samen met de andere
deelnemers op het podium van de kerk om jouw verhaal te vertellen tijdens een speciale dienst! Samen
vertellen jullie het Bijbelverhaal op een heel nieuwe manier aan het publiek.
Ik beloof, iedereen kan leren vertellen. Maar… durf jij het aan? Het wordt sowieso een bijzondere ervaring
die je nooit gaat vergeten! Vol verteltechnieken, een boost voor je zelfvertrouwen en levenslessen die je je
hele leven kunt meenemen.
Praktische informatie.
De kosten zijn 135 euro voor het hele weekend totaal inclusief cursusmap en certificaat (check of je het kunt
declareren bij je werkgever! Aan deze cursus heb je namelijk ook iets op de werkvloer). De precieze datum
bepalen we met de andere deelnemers, maar zal ergens in de lente van 2019 zijn.
Heb je interesse? Geef je dan nu op via melanievandepeut@live.nl. Via dit e-mailadres of via het
telefoonnummer 06-29134886 kun je ook terecht met al je vragen.
Tot bij het vertelweekend!
Melanie van de Peut van Staf & Zo
www.stafenzo.nl

www.facebook.com/stafenzo

www.instagram.com/staf.en.zo

VERTELWEEKEND
VOORTHUIZEN

Wat: Duik samen met verhalenbureau Staf & Zo helemaal in een
Bijbelverhaal en leer verhalen vertellen in één weekend!
Wanneer: Datum en weekend wordt bepaald in samenspraak met de
deelnemers aan het vertelweekend.
Kosten: 135 euro inc. certificaat.
Locatie: jouw eigen kerk of buurt.
Meer info: melanievandepeut@live.nl of 06-29134886.
www.stafenzo.nl

www.facebook.com/stafenzo

www.instagram.com/staf.en.zo

