Snaphanerne.com
Teambuilding, kick-off og indholdsrige firmaoplevelser!

Team-dynamik
& kommunikation
Brug for et sjovt og lærerigt indspark i den lange konferencedag?
Vores egen professionelle skuespiller står klar til at designe
netop indslaget eller øvelserne, der passer til jer og jeres tema!
Vi har mange ideer! Nedenstående er blot inspiration.
H.C. Andersen eventyr
og skuespil

Ekkoet af Shakespeares
Hamlet på Kronborg Slot

Oplev ét af hans eventyr fortalt i en dramatiseret og indlevet udgave. Gerne på location
et sted uden for konferencelokalet.

Vores skuespiller fortæller i kort og underholdende form Shakespeares historie om
Hamlet på Kronborg Slot. Efter en lille opvarmning får I opgaver, der skal løses, og
herefter kastes I ud i at lave jeres egen lille
gruppe-performance om Hamlet.
Dette er uhøjtideligt og sjovt. Vi kan, hvis
ønskes, tage et foto af hver gruppes performance, som vi efterfølgende sender til
jer. Denne opgave kombineres ofte med
vores smukke opgave “Kronborg By Night”
og vores populære “Snaphanerunde”.
Temaet og location kan naturligvis varieres
i det uendelige!

Du og I som skuespillere
I får en række øvelser, professionelle skuespillere bruger i deres arbejde. Øvelser
som har fokus på nærvær, kommunikation,
kropssprog og nuancer i en performance.
Dette giver jer et andet take på formidling
og kunsten at holde et oplæg og styrker
jeres performance på en anden måde, end
I er vant til.
En god måde at starte dagen på, eller som
en tiltrængt pause imellem oplæg.
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I kommer ud på gulvet og får rørt jer, det
bliver udfordrende, men uden at udstille den
enkelte, der er fokus på gruppesamarbejde.
Det er uden whiteboard og projektor, men
med øvelser, hvor der er fokus på at få sig
bevæget og brugt andre sider af sig selv
end den rent mentale. Alle kan være med.

