
Zeg het gewoon!

Piranha zegt het gewoon

Piranha
Interventiegids 2.0



Piranha denkt niet in termen van vaste concepten, maar van maatoplossin-
gen. Bij elk programma, elke voorstelling, training/coaching of bijeenkomst 
staat het rendement centraal. Als er nog geen werkvorm bestaat die het 
gewenste resultaat oplevert, dan gaat Piranha met u creatief aan de slag om 
een vorm te ontwikkelen die wèl werkt. Als u een vraag stelt, komen wij met 
een voorstel.

“Serieus op een leuke manier
Leuk op een serieuze manier.”
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Zeg het gewoon!

Inleiding

Piranha: Zeg het gewoon!

Wij, Ton Haas en Joost van der Knaap, hebben elkaar gevonden in het 
improvisatie-theater. Hierbij draait het om inspelen op de energie in het 
moment en de suggesties uit de zaal. Daar maken we mooie voorstellingen en 
progamma’s mee en dat doen we inmiddels 20 jaar.

We krijgen na a� oop vaak de vraag: “Wat razend 
knap! Hoe doen jullie dat?” Ons antwoord daarop: 
“We maken graag plezier met elkaar en contact 
met de zaal!” Plezier en ontspanning staan voorop 
met daar vlak achteraan altijd de boodschap die 
voortvloeit uit het thema van de bijeenkomst. 

In 1996 maakten de vele vraagstukken die 
mensen bezighouden binnen organisaties dat we 

ons zijn gaan focussen op bedrijfsleven, zorg en overheid. En dat doen we nog 
steeds. Tijdens een bijeenkomst willen wij de aanwezigen aanspreken op een 
niveau dat voor iedereen te volgen is. Daarom gebruikt Piranha vlotte, heldere 
en kernachtige spreektaal, humor en muziek.

Piranha brengt bij het improviseren meerdere lagen aan en koppelt het spel aan 
de doelstellingen van de dag. Geen platte stereotypen en respectloze humor.

Maken wij alleen improvisatie-theater? 
Zeker niet! Wij zijn breed inzetbaar om u van dienst te zijn. Hierbij kunt u denken aan:
• een programma ontwerpen en faciliteren met dagvoorzitterschap, interview, 

interventies en afsluiting;
• een bestaand programma faciliteren: dagvoorzitterschap, interview, inter-

venties en afsluiting;
• interventies en voorstellingen verzorgen;
• een compleet geïmproviseerde voorstelling spelen tijdens uw bijeenkomst.
• ……vraagt u  maar….
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Piranha inspireert mensen om vanuit intrinsieke 
motivatie hun bijdrage te leveren aan het doel van 
de organisatie.

Wat zijn wij dan?
Wij zijn zeer ervaren impro-spelers, absoluut! En 
verder? Communicatie-experts? Communicatie-
accelerators? Interventie-experts? Adviseurs op het 
gebied van soft skills? Plakt u er maar een naam op. 

Wij hebben meer dan 18 jaar ervaring op het 
gebied van toegepaste improvisatie binnen de 
meest uiteenlopende organisaties. Twee bevlogen mannen die graag  bruggen 
bouwen tussen mensen in organisaties. En daarbuiten. Horizontaal en verticaal. 
Top-down en bottom-up (bestuur, directie, management en medewerkers).

Wij geloven dat je alleen echt goede resultaten kunt behalen als alle 
betrokken partijen hun commitment hebben kunnen en willen geven.

Humor en muziek zijn belangrijke tools van Piranha. 

Humor dient bij ons vele doelen; ontladen, spanning wegnemen, (zelf)re� ectie, 
laten beklijven van informatie of gewoon een goede tijd hebben met elkaar. 

Muziek zorgt voor verbinding tussen hoofd en hart: door de boodschap te 
beleven, blijft deze hangen.

Humor en muziek dienen bij ons vele doelen maar één doel staat altijd 
bovenaan: het verhogen van het rendement van de bijeenkomst! 
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Programma op maat

Piranha adviseert u graag in het samenstellen van een evenwichtig programma. 
Samen kijken we hoe we het hoogste rendement uit uw bijeenkomst halen.

Wat kenmerkt een Piranha programma?
• Leuk 
• Scherpe focus op de doelstelling
• Gedacht vanuit de identiteit van de organisatie
• Heldere koppeling tussen vorm en inhoud
• Resultaatgericht
• Plezierige voorbereiding

Hoe wordt een Piranha programma ervaren?

“Bestuurslid – Ik voelde geen afstand. Ik hoorde er echt bij en medewerkers 
kwamen naar me toe om hun verhalen te delen. De boodschap was stevig en 
toch was er ontspanning.”

“Directeur – Ik heb een goede en constructieve dialoog met de zaal gehad. 
Ik had ruimte voor mijn persoonlijke verhaal en motivatie en er kwamen veel 
goede vragen uit de zaal.”

“Manager – De informele sfeer maakte het met elkaar in dialoog gaan een 
stuk makkelijker terwijl de inhoud sterk naar voren kwam. Ik weet wat er van 
mij verlangd wordt en ik heb ook duidelijk kunnen maken wat ik zelf nodig 
heb.”

“Medewerker – Goed te volgen en niet saai. Ik weet waar ik aan toe ben. Fijn 
ook dat de positieve verhalen de ruimte krijgen en niet alleen dat negatieve. 
Op deze manier wil ik wel naar zo’n bijeenkomst gaan.”
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En… 
Een publiek dat langer blijft hangen bij de afsluitende borrel. Een publiek dat 
elkaar tijdens en na a� oop opzoekt om te netwerken. Medewerkers die in de 
pauze hun collega’s, bestuurslid, directeur of manager opzoeken om vragen 
te stellen of een praatje te maken. Deelnemers die zeggen dat ze nog nooit 
zo’n leuk en goed programma hebben meegemaakt. Een boodschap die beter 
beklijft en enthousiaste reacties in de wandelgangen.

“Enthousiasme en re� ectie bereik je wanneer je in staat bent mensen echt te 
raken. En dat kun je gerust aan de Piranha’s overlaten!”



www.piranhatheater.nl 8

Zeg het gewoon!

Methodiek 

Iedereen heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheden binnen een organisatie. 
Je neemt ze zelf of deelt ze uit. Soms krijg je ze zomaar cadeau! Of je werd er 
al jaren voor betaald maar dat wist je niet. Of je had het verdrongen! Niemand 
vroeg er naar. En soms wordt je erom gewaardeerd en soms….helemaal niet.

Piranha laat graag oordeelloos en met veel humor zien waar de 
verantwoordelijkheden liggen en of ze genomen worden binnen een oneindig 
scala aan scenario’s.

Daarbij volgen we het volgende lijntje vier stappen waarmee je transparant en 
concreet met elkaar het gezamenlijke doel kunt bereiken.

Weten – de boodschap! Het doel dat een organisatie wil bereiken. In een taal die 
iedereen kan begrijpen.

Willen – wat vind ik ervan? Ben ik enthousiast? Of ga ik vol in de weerstand! Ik 
laat zien waar ik sta en waarom! Eerlijkheid levert altijd een positieve bijdrage!

Kunnen - ik heb gekozen om mijn bijdrage aan het doel te leveren en ik weet 
wat mijn verantwoordelijkheden zijn en wat er van mij verwacht wordt! Waar, 
hoe en van wie heb ik nog ondersteuning nodig?

Doen – concrete en geborgde afspraken door alle lagen van de organisatie heen 
vormen de basis om aan de slag te gaan!

Eenvoud en transparantie motiveert mensen om, vanuit authenticiteit en eigen 
motivatie, hun bijdrage te leveren aan het grote geheel. 
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Piranha advies

Heeft u een vraag binnen uw organisatie? 
Een mooie uitdaging, of gewoon een probleem?
Zit u tegen een spannende bijeenkomst aan te hikken?
Moet er een boodschap helder worden overgebracht?
Wil de samenwerking binnen het team maar niet lukken?
Is het gaat zoals het gaat niet goed genoeg meer?
Organiseert u een dag of congres en verwacht weerstand in de zaal?

Piranha gelooft dat open en transparante communicatie de sleutel is tot 
het oplossen van problemen en het verwijderen van blokkades. Open en 
transparant communiceren kan vaak best lastig zijn. 

Piranha helpt organisaties om:
• Een heldere boodschap te brengen. 
• Dialoog te voeren over te halen doelen. 
• Duidelijkheid te krijgen over wie waar staat en waarom.

Leg ons uw vraag voor, en we denken graag mee. 
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Bewezen formats

Bij het samenstellen van een programma denken we graag vanuit onze 
werkvormen.

We leggen altijd een heldere koppeling tussen de doelstelling van de dag, de 
visie en identiteit van de organisatie en het niveau van de deelnemer.

Om u een beeld te geven staan hieronder twee voorbeelden van programma 
formats die we regelmatig gebruiken en die succesvol zijn.

Voorbeeld 1
Programma van 2 uur
• Opening
• Interview
• Open vraag / eerlijk antwoord
• Borging
• Afsluiting

Weet wat er leeft, zowel vanuit het management als op de werkvloer!

Piranha opent het programma muzikaal. Daarna 
volgt een interview waarin de boodschap helder 
naar voren komt. Na een korte pauze worden de 
vragen van de deelnemers beantwoord. Er wordt 
afgesproken waar de antwoorden op alle vragen 
terug te vinden zijn en Piranha sluit af met een 
muzikale samenvatting.

• Een heldere duidelijke boodschap
• Inzicht in de vragen bij de deelnemers
• Verkleining van de afstand tussen de lagen
• Participatie van de deelnemers
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Voorbeeld 2
Programma van 3 uur
• Opening
• Interview
• Voorstelling op maat
• Break-out sessie
• Creatieve presentatie
• Borging 
• Afsluiting

Een constructief doe-programma!

Piranha opent met een opwarmer om de deelnemers in een actieve mindset 
te brengen. In een interview worden de doelen van de dag helder uiteengezet. 
Een interactieve voorstelling met input van de deelnemers brengt herkenbaar in 
beeld wat er anders kan en moet binnen de organisatie.

In een break-out sessie zoeken de deelnemers in subgroepen naar 
oplossingen, inventariseren mogelijkheden, behandelen stellingen, etc.…

Door middel van creatieve presentaties wordt de output naar voren gebracht. 
Anders! Inspirerend en motiverend! Er wordt besproken hoe de output wordt 
geborgd en Piranha sluit muzikaal af.

• Heldere vraag om commitment
• Inzicht in de bedrijfscultuur op een vrolijke en confronterende manier.
• Aanboren creativiteit deelnemers.
• Vergaren quick-wins en ideeën om op verder te borduren.

“Wat ze teruggeven is zo creatief, zo upside down, zo verrassend in zowel 
inhoud als performance.”
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Werkvormen

• Dagvoorzitter
• Opwarming 
• Energizer 
• Afsluiting
• Interview 
• Discussieleider / gespreksleider
• Creatieve presentaties  
• Open vraag, eerlijk antwoord 
• Voorstelling op maat 

Wij voeren al onze opdrachten uit na een gedegen voorbereiding. Onze 
theatrale interventies en voorstellingen zijn 100% geïmproviseerd. Echter, 
de insteek en de vragen die wij aan het publiek stellen komen vanuit de 
voorbereiding en dienen om het publiek bij de inhoud betrokken te krijgen en 
te houden.

“Ze houden op een humoristische, inspirerende en respectvolle wijze mensen 
een spiegel voor.”
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Dagvoorzitter

Als dagvoorzitter is Piranha ontspannen in het contact met sprekers en zaal en 
inhoudelijk neutraal. Een vlotte presentatie en strakke tijdsbewaking houden 
de deelnemers alert. Humor is hierbij een belangrijk smeermiddel maar niet het 
uitgangspunt. 

Vanuit onze ervaring adviseren we u bij de opbouw van het programma 
waarbij het behalen van de gewenste doelen voorop staat. Wij denken altijd 
praktisch en vanuit het rendement! Desgewenst brengen geïmproviseerde, 
muzikale intermezzo’s extra lucht en re� ectie in het programma. Een muzikale 
afsluiting stuurt de deelnemers alert weer naar huis of de werkplek.

Het Piranha-dagvoorzitterschap brengt u:
• Een vlotte ongedwongen sfeer.
• Strak time-management.
• Interactie met de zaal.
• Positieve energie dienstbaar aan doel van de dag.
• Boodschap van de dag strak naar voren gebracht.
• Geïmproviseerde theatrale intermezzo’s en muzikale afsluiting.

“De Piranha’s waren een soort dagvoorzitter, maar dan informeler, onop-
vallender en tegelijk zeer e� ectief.”
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Opwarming

De opwarming bestaat uit een serie groepsoefeningen die plenair worden 
uitgevoerd aan het begin van een programma. De deelnemers maken op speelse 
wijze contact op diverse manieren. De aard van de oefeningen is aangepast aan 
omstandigheden, doelgroep en doel van het programma. Tijdens de opwarming 
wordt de stemming in de zaal gepeild, verbinding gemaakt op thema en de 
deelnemers in een mindset gebracht die doorwerkt in het hele programma.

De opwarming werkt drempelverlagend en stimulerend werkt bij de volgende 
onderwerpen:
• Onderling contact maken 
• Feedback geven
• Vragen stellen 
• Actief deelnemen aan workshops 
• Deelnemen aan discussies
• Netwerken 
• Uitwisselen van kennis 

“De Piranha’s waren de smeerolie tijdens onze personeelsavond.”
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Energizer

Dit is een korte, energieke interventie om de betrokkenheid van deelnemers op 
te frissen. Het wordt ingezet waar de energie in een programma weglekt of waar 
een nieuwe focus moet worden gezet. Zo kan een energizer worden gebruikt 
om de after-lunch-dip aan te pakken of om een break in een programma aan te 
duiden. 

De interventie bestaat uit een of meer oefeningen die vaak een fysiek 
karakter hebben. 

De energizer wordt ingezet om:
• Op te frissen 
• Te prikkelen 
• Te verrassen 
• Te ontspannen

“ Ze zijn in staat om mensen echt te raken en in beweging te krijgen.”
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Afsluiting

Een samenvatting van de dag die het best past bij de sfeer van het moment. 
Altijd muzikaal en geïmproviseerd. In de afsluiting komen de hoogtepunten en 
opvallendste momenten en uitspraken van de dag terug en worden thema en 
boodschap van de dag benadrukt. 

De afsluiting heeft altijd een positief karakter zonder eventuele uitdagingen 
in de praktijk te ontkennen of te bagatelliseren. Door het interactieve karakter 
kan het publiek er nog laatste opmerkingen en bevindingen in kwijt. 

De afsluiting heeft een muzikaal karakter en wordt afgestemd op de sfeer van 
de dag. Musical, rap, opera, meezinger….

De afsluiter stuurt de mensen naar huis met:
• Thema en boodschap van de organisatie helder op het netvlies
• Een gevoel van verbinding onderling
• Positieve focus
• Een liedje in je hoofd

“Het was leuk en daarnaast zeker met inhoudelijk toegevoegde waarde.”
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Interview

Het interview biedt u een veilig platform om uw boodschap helder en 
inhoudelijk secuur naar voren te brengen. 

De vragen worden vooraf grondig voorbereid en vormen de rode draad 
voor uw verhaal. Als interviewer is Ton Haas goed ingelezen in de stof, vult 
indien nodig aan en stelt vragen als verduidelijking voor de zaal nodig is. Ton 
stelt zich dienstbaar op en zorgt ervoor dat u de ster van de show bent. Ook 
wordt u ondersteund in het stellen en beantwoorden van zaalvragen. De toon is 
ongedwongen en respectvol naar alle aanwezigen. 

In onze interviews zijn sheets overbodig en niet of zeer schaars aanwezig. 
Laten we eerlijk zijn: veel sheets worden door deelnemers niet begrepen, 
kunnen vanuit de zaal niet goed worden gelezen of voegen eigenlijk niets toe 
aan de boodschap. Ze dienen als houvast voor de spreker, maar hebben geen 
meerwaarde voor de zaal.

Wat levert het interview u op?
• Een persoonlijk en betrokken verhaal houdt de deelnemers geboeid.
• De inhoud beklijft beter.
• De drempel om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen wordt 

aanzienlijk verlaagd.
• Urgency en excitement komen krachtig naar voren.
• Desgewenst interactie met de zaal.
• Waardering en commitment van de deelnemers.

“De boodschap is bijzonder goed overgekomen. Een staaltje vakwerk!”
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Discussieleider / gespreksleider

Ton Haas leidt op ontspannen wijze uw discussie of gesprek en zet de toon voor 
een open en constructieve sfeer. Hoofdrollen zijn hier weggelegd voor spreker(s) 
en publiek. Ton stelt zich als gespreksleider dienstbaar op en stuurt aan op 
concrete vragen en antwoorden. Er is ruimte voor een kwinkslag, maar nooit ten 
koste van. 

Een grondige voorbereiding zorgt voor een strakke kadering van het doel 
van de bijkomst.

Joost van der Knaap zorgt met pianomuziek voor een strak time-
management. Ook haalt hij de vragen op uit de zaal. 

Desgewenst verzorgen wij geïmproviseerde intermezzo’s en een muzikale 
afsluiting waarin op humoristische en re� ectieve wijze een samenvatting van de 
hoogtepunten van het programma wordt gegeven.

We  onderscheiden ons door:
• Een ongedwongen sfeer
• Heldere, begrijpelijke taal
• Scherpe focus op de inhoud
• Verbinding tussen sprekers en toehoorders

“Gedurende de hele dag wisten Joost en Ton de kern te raken van het thema 
van deze dag.”
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Creatieve presentaties

Wat te doen met de output van een subgroep, de ambities van een team of 
afdeling, visualisatie van visie en missie? Tijdens de creatieve presentaties geven 
deelnemers op onverwachte en onvergetelijke wijze een boodschap aan hun 
collega’s. 

In groepen van maximaal 10 personen krijgen de deelnemers 15 tot 
maximaal 30 minuten om hun presentatie voor te bereiden. Dit pressure-
cooking e� ect zorgt voor een mindset waarin creativiteit en samenwerking 
optimaal zullen worden benut om succesvol te zijn! 

Eventueel kunnen de presentaties in de vorm van een battle worden 
gegoten. Als steun worden een paar eenvoudige tips en tricks als hand-out 
uitgedeeld en wordt er helder uitleg gegeven. Waar nodig wordt een steuntje in 
de rug gegeven. In de praktijk blijkt dit nauwelijks nodig. 

De presentaties worden door Piranha gepresenteerd en muzikaal 
ondersteund.

De creatieve presentaties hebben het volgende e� ect:
• Teambuilding 
• Activeren deelnemers 
• Laten beklijven van de inhoud 
• Input voor de organisatie 
• Inspireren en enthousiasmeren 

“Van onze collega’s hebben we veel complimenten mogen ontvangen.”
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Open vraag, eerlijk antwoord

Open vraag, eerlijk antwoord biedt leidinggevenden een platform om duidelijk-
heid te scheppen over de stand van zaken binnen de organisatie. De deelnemers 
formuleren hun vraag - al dan niet anoniem - op een kaartje. Piranha verzamelt 
de kaartjes en stelt vervolgens de vragen. Wij creëren een losse ongedwongen 
sfeer en letten scherp op transparantie van de antwoorden. Participatie van de 
deelnemers tijdens vraag en antwoord wordt steeds actief gestimuleerd. Aan 
open vraag, eerlijk antwoord gaat idealiter het brengen van de boodschap - vanuit 
persoonlijke betrokkenheid - in de vorm van een interview vooraf.

Open vraag, eerlijk antwoord:
• Brengt de informatiebehoefte in kaart
• Zorgt  voor heldere informatie in spreektaal
• Schept transparantie met betrekking tot inhoud en relaties
• Geeft handvatten voor concrete afspraken
• Klaart de lucht in ‘de wandelgangen’
• Maakt ruimte voor open gesprekken door alle lagen van de organisatie

“Ik kan iedereen aanraden om de Piranha’s als breekijzer bij interventies 
te gebruiken.”
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Voorstelling op maat

In deze interactieve voorstelling worden situaties uitgespeeld vanuit de 
dagelijkse praktijk van de deelnemers. De spelers zetten hun personages 
in functies van de werkvloer neer. Zo zorgen hiërarchische verhoudingen, 
organisatiestructuur en beleid voor herkenbare situaties en dilemma’s. De 
inhoud en lijn van het verhaal wordt bepaald door het voorbereidende gesprek 
met de opdrachtgever en suggesties uit het publiek ter plaatse. De voorstelling 
heeft een humoristisch en muzikaal karakter waarin ook ruimte is om gevoelige 
zaken respectvol te behandelen. 

De volgende zaken kunnen in de voorstelling aan bod komen.
• Visie en strategie
• Cultuur en gedrag
• Reorganisatie
• Fusie
• Arbeidsomstandigheden
• Etc.….

“Wat De Piranha’s deden?  Informatie beeldend, en zeer humoristisch, neer-
zetten waardoor het ook, zo ècht mogelijk, ervaren werd en binnen kwam.”



www.piranhatheater.nl 22

Zeg het gewoon!

Training / coaching

Vol vertrouwen voor de groep staan? Een pakkend verhaal houden zonder 
power-pointpresentatie?

Leer een boodschap helder naar voren brengen vanuit authenticiteit en 
betrokken-heid. Praktisch van opzet en met de focus op de talenten die u al in 
huis hebt.

“Uiteraard waren we bekend met Piranha maar dit hadden we niet verwacht, 
wat ongelofelijk goed.”



23www.piranhatheater.nl

Zeg het gewoon!

Masterclass persoonlijke e� ectiviteit

Ontdek op speelse wijze waar uw communicatieve talenten liggen!

In deze masterclass wordt aan de hand van een persoonlijk leerdoel gekeken 
naar authenticiteit en natuurlijk talent. Elke deelnemer wordt uitgenodigd deze 
te verkennen en ontdekken tijdens oefeningen die uiteen lopen van theatraal 
tot praktijk gerelateerd. Gedurende dit programma wordt de comfortzone regel-
matig verlaten! 

Omdat deze oefeningen dienen om persoonlijke kracht en talent te ondersteu-
nen en naar voren te brengen, dragen zij een individueel karakter en worden 
ter plaatse toegewezen. Met deze masterclass worden dan ook maximaal 12 
personen bediend. 

De masterclass heeft een vlot en speels karakter, er is veel individuele aan-
dacht van Ton Haas en Joost van der knaap en de theatrale oefeningen worden 
muzikaal ondersteund. De sfeer is opbouwend en veilig en heeft een sterk ver-
bindend karakter. 

Wat heeft de Masterclass te bieden?
• Inzicht in eigen verbale en non-verbale communicatie 
• Verbindende en inspirerende ervaring met collega’s 
• Mogelijkheid om concreet te werken aan een praktijksituatie 
• Inzicht in en ervaren van eigen talent en creativiteit 

“Directie, deelnemers, organisatie,iedereen was er enthousiast over.”
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Individuele - en teamcoaching presentatie voor leidinggevenden

Maatwerk op speci� eke presentatie of voor de groep staan in het algemeen. 
Alleen of in teamverband. Gekeken wordt hoe de persoonlijke uitstraling de 
boodschap optimaal ondersteunt door een open en constructieve houding aan 
te nemen. In teamverband is het ook de individuele uitstraling waarmee men 
elkaar aanvult, ondersteunt en versterkt. Naast de uitstraling wordt ook gekeken 
naar inhoud van de boodschap en wordt deze desgewenst mee vormgegeven.

 De individuele en teamcoaching presentatie geeft:
• Inzicht in eigen verbale en non verbale communicatie, individueel en in 

teamverband 
• Bewustwording van je authenticiteit en eigen talent 
• Heldere tips en tricks voor uitvoering in de praktijk 
• Training en coaching op maat

“Piranha was een groot succes op onze meeting.”
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Piranha’s Improshow

Hiermee is Piranha groot geworden. Honderden organisaties gingen u voor. 

Het recept is eenvoudig: 2 acteurs, 1 pianist en het doek kan op!
Het resultaat mag er zijn: hilarisch, spannend, meeslepend, confronterend, ont-
roerend… Het is allemaal van toepassing op een improvisatieshow van Piranha. 
Onze improvisaties zijn qua spel, muzikaliteit en inhoud van het hoogste niveau 
dat u in Nederland kunt krijgen.

In een voorbereidend 
gesprek worden inhoud 
en thema besproken. 
Dit vormt de basis voor 
de vragen die tijdens de 
uitvoering aan de zaal 
worden gesteld

Wij halen onze input 
en inspiratie niet alleen 
uit de voorbereiding 
en de interactie met de 
zaal, ook putten wij met 
plezier uit ruim 20 jaar 
ervaring binnen overheid en be-drijfsleven. U kunt onze show inzetten in uw 
programma of bij-eenkomst om de inhoud te ondersteunen of als beloning voor 
uw collega’s en relaties. 

“We hebben vreselijk gelachen om het cabaret.”
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Tijdens onze voorstelling kunnen we:
• Heel veel plezier en vrolijkheid brengen
• Een spiegel voorhouden.
• Aanzetten tot re� ecteren.
• Hete hangijzers bespreekbaar maken

Wij hebben ook ervaring in het spelen voor speciale doelgroepen als:
• Kinderen tussen de 6 – 18 (of was het 88?)
• Mensen met een verstandelijke beperking
• Patiënten/cliënten in de zorg
• Vrijwilligers
• Klanten
• …
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Wie is Piranha

Joost over Ton:
Hoewel ik een grote hekel heb aan vroeg opstaan is het altijd weer een plezier 
om naar Weesp te rijden om Ton op te pikken om naar een klus te gaan. De ge-
bakken eieren staan klaar en de jus is vers geperst, de ko�  e bruin. Dat is typisch 

Ton. Hij wil mensen een goede tijd bezorgen en dat 
begint al bij de deur. Daar kun je op rekenen! 

Dat doet hij ook in de klussen die we samen doen. 
Al is de boodschap nog zo lastig, Ton zoekt altijd 
naar de win-win en gaat voor het hoogst haalbare 
voor opdrachtgever en deelnemer. Dat blijkt al in de 
voorbereiding. Hij is een enorm creatieve out-of-the-
box denker en is oplossingsgericht en dienstbaar. 

Ton is een heel goede luisteraar die snel tot de kern komt. En dat is wel zo handig 
voor mij: als ik het niet weet, dan klop ik bij Ton aan. 

Op het podium weet Ton als geen ander mensen te raken en te inspireren. De 
verbanden die hij legt zijn vaak absurd eenvoudig en verblu� end herkenbaar. 
Ton laat je lachen en huilen en neemt je mee naar je eigen belevingswereld. Hij 
schildert mooie plaatjes en geeft iedereen om zich heen de ruimte.

Spelen met Ton is een voorrecht: hij haalt het beste in mensen naar boven. 
Ook bij mij.

Ton over Joost.
Het  is altijd � jn om met Joost op pad te zijn. Ik heb nog nooit geen zin gehad 
om met hem de deur uit te stappen. Met Joost 
durf ik elke uitdaging aan. Joost ziet overal  de 
mogelijkheden en is het echt standje hopeloos,dan 
focust hij op hoe het dan wel kan gaan lukken.  

Zijn tomeloze energie en vrolijkheid zijn daarbij 
een steun en hulpmiddel. Op het gebied van licht 
en geluid is Joost voor geen gat te vangen. Hij 
gaat altijd voor het hoogste resultaat en is daarbij 
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ook nog eens enorm snel. Bij elke opdracht is het voor Joost de kick om het 
doel te bereiken en de stappen daarheen eenvoudig en plezierig te maken 
en te houden. Het doelgerichte en gestructureerde denken van Joost is heel 
waardevol in klantgesprekken en het ontwerpen van programma’s. Ook heeft 
Joost een roestvrij stalen geheugen en leert hij van elke ervaring.
Achter de piano danst Joost schijnbaar moeiteloos heen en weer tussen; Haat, 
Liefde, Verdriet en Blijdschap. Hij stuurt, ondersteunt, volgt en daagt uit en 
neemt zijn eigen plaats in op het toneel. Hij weet mensen tot in het diepst van 
hun ziel te raken. Van hilarisch en absurd naar heel klein en kwetsbaar binnen no 
time. Vol overgave en passie.

Wat het ook is, Joost zorgt gewoon dat het goed komt. En dat is heel 
bijzonder.
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Hoe kunt u ons bereiken?

Wij zijn telefonisch te bereiken:
Joost van der Knaap: 06-22000811
Ton Haas: 06-15871885

of per e-mail:
Joost van der Knaap: joost@depiranhas.nl
Ton Haas: ton@depiranhas.nl

Postadres
Blankenstraat 71 F
1018 RR Amsterdam

Bezoek ook onze website
www.piranhatheater.nl
www.depiranhas.nl
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