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Met plezier en trots presenteren wij u onze geheel vernieuwde

interventiegids: Dé bloemlezing van activiteiten en producten die De

Piranha’s in de afgelopen periode gedaan en ontwikkeld hebben.

We hebben in de afgelopen jaren niet sti l gezeten. Naast dat we onze

vertrouwde voorstel l ingen voor bedri jven en scholen zi jn bl i jven spelen

hebben we ons verder gefocust op het geven van resultaatgerichte

trainingen. Hierover hebben we in de nieuwe gids een apart hoofdstuk

opgenomen.

Ook zi jn we een bijzondere samenwerkingen aangegaan wat heeft

geresulteerd in een indrukwekkende voorstel l ing – Het moet niet gekker

worden – voor de Nationale Pol itie en een aantal prachtige workshops

voor ervaringsdeskundigen met PTSS, hun partners en gezinnen. Ook

hierover vindt u meer in deze gids.

Tot ziens!

Ton en Joost

Piranha denkt niet in termen van vaste concepten, maar van maat-
oplossingen. 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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Piranha: Zegt het gewoon!

Wij, Ton Haas en Joost van der Knaap, hebben elkaar gevonden in het

improvisatietheater. H ierbi j draait het om inspelen op de energie in het

moment en de suggesties uit de zaal . Daar maken we mooie

voorstel l ingen en progamma’s mee en dat doen we inmiddels 20 jaar.

We kri jgen na afloop vaak de vraag: “Wat razend knap! Hoe doen jul l ie

dat?” Ons antwoord daarop: “We maken graag plezier met elkaar en

contact met de zaal !” Plezier en ontspanning staan voorop met daar vlak

achteraan alti jd de boodschap die voortvloeit uit het thema van de

bijeenkomst.

In 1 996 maakten de vele vraagstukken die mensen bezighouden binnen

organisaties dat we ons zi jn gaan focussen op bedri jfsleven, zorg en

overheid. En dat doen we nog steeds. Ti jdens een bijeenkomst wil len 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 improvisatietheater?
Zeker niet! Wij zi jn breed inzetbaar om u van dienst te zi jn. H ierbi j kunt u

denken aan:

• Een programma ontwerpen en faci l iteren met dagvoorzitterschap,

interview, interventies en afsluiting

• Een bestaand programma faci l iteren: dagvoorzitterschap, interview,

interventies en afsluiting

• Een compleet geïmproviseerde voorstel l ing spelen ti jdens uw

bijeenkomst
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• Interventies en voorstel l ingen verzorgen

• Vraagt u maar.. . .

Piranha inspireert mensen om vanuit intrinsieke motivatie hun
bijdrage te leveren aan het doel van de organisatie.

Wat zijn wij dan?
Wij zi jn zeer ervaren impro-spelers, absoluut! En verder? Communicatie-

experts? Communicatie-accelerators? Interventie-experts? Adviseurs op

het gebied van soft ski l ls? Plakt u er maar een naam op.

Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van toegepaste im-

provisatie 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 al leen echt goede resultaten kunt behalen als al le

betrokken parti jen hun commitment hebben kunnen en wil len geven.

Humor en muziek zijn belangrijke tools van Piranha.
Humor dient bi j ons vele doelen; ontladen, spanning wegnemen, (zelf)-

reflectie, laten bekl i jven van informatie of gewoon een goede ti jd hebben

met elkaar. Muziek zorgt voor verbinding tussen hoofd en hart: door de

boodschap te beleven, bl i jft 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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Piranha
Comedy

“Als het leuk is, werkt het beter!”

“Als het leuk is, werkt het beter!”
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Piranha comedy voorstelling

Had u gedacht dat er zoveel te lachen valt binnen uw organisatie?

Met razendsnel le, vl i jmscherpe en muzikale improvisaties zoekt Piranha

de humor binnen uw context! Humor verbindt, relativeert en bekl i jft. Het

helpt uw boodschap ‘tussen de oren’ te kri jgen en te houden.

We maken van elk congres, symposium, bedri jfs- of afdel ingsbi jeen-

komst een onvergétel i jke bi jeenkomst. Of het nu gaat om een nieuwe

visie en missie, een andere manier van werken, een presentatie, een

start of afsluiting van een traject… Wij zetten er met plezier, samen met

de deelnemers, onze tanden in. Kri jgt u al trek?

Herkenbare situaties worden op hilarische wijze uitvergroot en ten

tonele gevoerd. Gevoel ige zaken behandelen we alti jd met respect. De

humor gaat nooit ten koste van! Piranha inspireert!

Meer dan 20 jaar ervaring in puur maatwerk
Het recept is eenvoudig: uw boodschap, een op maat gemaakte rode

draad, spelers, een muzikant en het doek kan op!

Wij komen bij a l lerlei organistaties over de vloer. De presentatie van een

nieuwe strategie, uw product-lancering, het bespreekbaar maken van

werkstress; het maakt niet uit wat. Wij maken er een voorstel l ing van

waarbi j het doel voorop staat.

Piranha beschikt over een brede ervaring. Wij zi jn graag gezien in de

zorg, het onderwijs, defensie en pol itie, overheid en semi-overheid,

profit- en non-profitorganisaties. Ook evenementenbureaus en

organisatie-adviesbureaus werken vaak en graag met ons samen.
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Tijdens onze voorstel l ing kunnen we:

• Heel veel plezier en vrol i jkheid brengen

• Een spiegel voorhouden

• Aanzetten tot reflecteren

• Hete hangijzers bespreekbaar maken

Kortom: Piranha staat garant voor:

• Topimprovisatie met een eigen sti j l

• De bulderende lach en het serieuze nadenken

• Meer dan 20 jaar tevreden klanten

• Volop interactief maatwerk

• 1 00% thema- en rendementsgericht

• Deskundigheid op het gebied van l icht en geluid
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Piranha
Dagvoorzitter
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Dagvoorzitter

Dagvoorzitter, interview, discussie en entertainment in één. Uw

bijeenkomst wordt op een vlotte manier aan elkaar gepraat. Interviews

worden op een informele manier gehouden waarbi j de inhoud voorop

staat. Er is veel interactie met de deelnemers. Discussie en dialoog

worden gevoerd met de focus op verbinding en een positieve energie!

De muzikale begeleiding en theatrale wrap-up van de dag maken van uw

evenement een beleving waar de deelnemers nog lang over napraten!

Als dagvoorzitter is Piranha ontspannen in het contact met sprekers en

zaal ! Een vlotte presentatie en strakke ti jdsbewaking houden de

deelnemers alert.

Vanuit onze ervaring adviseren we u graag bij de opbouw van het

programma waarbi j het behalen van de door u gewenste doelen voorop

staat. Wij denken alti jd praktisch en vanuit het rendement!

Desgewenst brengen geïmproviseerde, muzikale intermezzo’s,

momenten van humor en reflectie in het programma. Een muzikale

afsluiting of voorstel l ing die ter plekke wordt geïmproviseerd laat de

highl ights van de dag nog eens voorbi jkomen! Zo stapt iedereen met een

positieve beleving en de boodschap van de dag strak op het netvl ies naar

de borrel !

Het Piranha-dagvoorzitterschap brengt u:

• Vlotte ongedwongen sfeer

• 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

• Strak time-management

• Een plezierige voorbereiding
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Piranha
Trainingen
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Trainingen

Piranha traint ervaren professionals, teams en medewerkers uit al le lagen

van organisaties. Wij hebben ons gespecial iseerd in het geven en

ontwikkelen van trainingen op de volgende gebieden:

• Houding en gedrag

• Feedback geven

• Communicatie

• Weerbaarheid

Binnen al deze trainingen staat het ontwikkelen van het EQ centraal : de

spanning opzoeken in de relatie en de juiste gesprekken voeren. Dit leidt

tot inzicht in elkaar, ontschotting tussen lagen binnen een organisatie,

hogere persoonl i jke effectiviteit. En dat leidt weer tot betere prestaties

voor individu en organisatie.

Wat levert het je op?
• Verbetering van communicatieve vaardigheden

• Inzicht in… gesprekstechniek

• Lezen l ichaamstaal

• Ontwikkelen EQ – toegespitst op de doelgroep

Direct toepasbare handvatten zul len aangereikt worden en de training

dient aan te sluiten op het abstractieniveau van de medewerkers. Elke

training wordt op maat ontwikkeld en toegespitst op het abstractieniveau

van de deelnemers. Plezier in het doen staat centraal .

Dit heeft direct effect op:
• Prettige samenwerking met col lega’s

• Implementeren van verandering door de hele organisatie

• Effectief leidinggeven en ambassadeurschap

• Effectieve gesprekken over verschil lende lagen binnen een organisatie

• Ontspanning in de relatie
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Wat gaan we doen:
• Overtuigingen en verwachtingen afschieten

• Real itycheck op urgentie: Waar staan/gaan we voor?

• Fun met ‘The Elephant in the Room’ – excitement

• Successen vieren en compl imenten uitdelen

Veel ervaren, ruimte voor reflexie, veel doen, minimale theorie en plezier

met elkaar op een eerl i jke manier. Teambuilding zoals je nog nooit hebt

gedaan. Piranha bewijst dat trainingen ook leuk kunnen zi jn.

Onze trainingen zijn altijd maatwerk!

Elke training ontwikkelen wij in samenwerking met onze opdrachtgevers

op maat. Daardoor kunnen wij direct aansluiten op de dagel i jkse prakti jk

en de doelgroep. We geven u graag een aantal voorbeelden:

Teambuilding
Vrol i jke theatersportworkshop. Een opwarming om uit hoofd te komen,

een aantal spel letjes aanleren, direct uitspelen.

Duur: 2 uur. Max 40 deelnemers.

Teamtraining effectiviteit
Vrol i jke workshop waarin je wordt uitgenodigd scherp naar elkaar en

vooral naar jezelf te ki jken. Hoe communiceren we met elkaar, welke

patronen zi jn er…?

Duur: 1 dagdeel . Max 20 deelnemers.

Masterclass persoonlijke effectiviteit
Aan de hand van een zelf ingebracht leerdoel werken aan je presentatie

in groepsverband. Col lectieve opwarming, op maat gemaakte individuele

oefeningen, oefenen met prakti jksituaties.

Duur: 2 dagdelen. Max 1 2 deelnemers.
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Training leiderschap en regie voor management teams
Hoe geef ik verbindend leiding en neem ik de regie in uitdagende

situaties?

Opwarming: Oefeningen die laten ervaren hoe het is om zaken vanuit

verschi l lende perspectieven te beki jken. Direct aan de slag met prakti jk-

situaties binnen en/of buiten het team (teamsituaties, klantsituaties…).

Duur: 24 uur sessie. max 1 2 deelnemers.

Training weerbaarheid in de zorg
Praktisch ingestoken training voor verzorgend personeel omtrent het

aangeven van persoonl i jke grens en het begrenzen van ongewenst ge-

drag in de relatie met cl iënten en mantelzorgers. Op heldere en speelse

wijze werken aan het herkennen en aangeven van grenzen, inleven in de

ander en het werken met prakti jksituaties.

Duur: 3 uur per sessie. max 20 deelnemers.

Training feedback en samenwerking
Praktisch ingestoken training voor uitvoerend personeel in onderwijs,

kinderopvang, verzorging…. Op heldere en speelse wijze werken aan

transparante onderl inge communicatie en feedback. Met inlevingsoefe-

ningen en oefenen met prakti jksituaties.

Duur: 3 uur per sessie. max 20 deelnemers.
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Specials

De naam zegt het al : Producten speciaal ontwikkeld voor een specifieke

doelgroep. Puur maatwerk dus: iets waar Piranha al jaren garant voor

staat en waar we special ist in zi jn.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Vanuit een gedegen kennis van casuïstiek ontwikkelen we samen met

onze opdrachtgevers producten rondom specifieke thema’s. Dit kunnen

zowel workshops als voorstel l ingen zi jn.

In de afgelopen jaren hebben we een intensieve samenwerking opgestart

met het BNMO. Dit heeft geresulteerd in een mooie

samenwerkingsovereenkomst die we in juni 201 7 hebben mogen sluiten

en een aantal prachtige ‘Specials’.

Workshops:

• De dappere Ridder

• Samen PTSS

Voorstel l ing met nabespreking:

• Het Moet niet Gekker Worden

"Piranha is een zeer professioneel gezelschap. De wijze waarop zij -
vaak lastige - thema's ten tonele brengen en bespreekbaar maken,
treft doel. Een aanrader!"
Bianca Holsbergen - senior adviseur eenheidsleiding politie Oost-Brabant
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De dappere Ridder

De dappere Ridder is een vertel l ing over een ridder en zi jn schone
jonkvrouw. De Piranha’s vertel len op muzikale wijze hoe de dappere

ridder ten stri jde trekt, hoe hi j weer thuiskomt en wat dit al lemaal voor

zi jn schone jonkvrouw betekent. Doel van de workshop is om PTSS

bespreekbaar te maken en de mensen met PTSS en hun partners

herkenning en erkenning te geven. De inhoud van het verhaal l igt niet

vast. Die bepalen wij samen met u en samen met u gaan we kijken waar

de dappere ridder en de schone jonkvrouw de kracht vinden om samen

verder te gaan.

Deze workshop is zeer geschikt voor al le beroepsgroepen waarin PTSS

voorkomt.

De dappere Jonkvrouw
Hierin speelt de partner van de ervaringsdeskundige de hoofdrol . Deze

workshop is zeer geschikt in partnerprogramma's.

De dappere Ridder (kids)
In overleg en waar mogel i jk kan De dappere Ridder ook voor gezinnen met

jonge kinderen gespeeld worden. Natuurl i jk ontbreekt onze kleurplaat

niet.

Uitvoering:

Ton Haas

Joost van der Knaap
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Samen PTSS

De workshop Samen PTSS is, specifiek voor gezinnen, gericht op het

begri jpen van elkaar, ontspanning brengen en samen mooie dingen

ondernemen.

PTSS heb je niet al leen, dat heb je samen. We richten ons in deze workshop

op de thuissituatie van de ervaringsdeskundigen. Ouders aan de ene en de

pubers aan de andere kant. We geven de ruimte aan elkaar om het goede

gesprek te voeren, zowel onderl ing, als met elkaar. Hoe wordt de situatie

thuis beleefd, wat is herkenbaar voor elkaar en hoe ga je er nu mee om?

Aan de hand van cartoons, theater en dialoog onderzoeken we wat nodig

is om samen verder te gaan.

“Zo vrij als een vogel! Is dat altijd zo? Of zit je in een kooi? Het
programma was doorspekt met metaforen. Vogels – in deze workshop
de valk, de duif en de papegaai – hebben duidelijke eigenschappen.
Eigenschappen waarin de deelnemers zich deels of geheel konden
herkennen. Door het gebruik van metaforen konden zij – in
verschillende blokken − op een veilige manier de vogels hún verhaal
laten vertellen.” Uit: Kareoler 7| 2017

Ontwikkeld door Piranha in opdracht van

en in samenwerking met het BNMO.

Uitvoering:

Ton Haas

Hanno van der Steen

Joost van der Knaap
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Het moet niet gekker worden

Een voorstel l ing met nabespreking over stressfactoren bij pol itiewerk en

de effecten op het thuisfront

Waarom wordt er zo weinig gesproken over incidenten die je

aangri jpen? Hoe erg is het eigenl i jk als dat niet gebeurt? Wat doe je zelf

als je een spannende melding hebt afgehandeld? Vind je ook dat de

leidinggevende eigenl i jk meer kan doen? Of ben je leidinggevende en

voel je je beperkt om het juiste te doen? Heb je enig idee hoe jouw

thuisfront zich voelt? Of hoe het bi j col lega’s thuis gaat? De problematiek

wordt vanuit 3 perspectieven beleefd: vanuit de pol itieman, zi jn partner

en de leidinggevende. Ze worstelen al le drie vanuit goede bedoel ingen

met de problematiek.

Na de voorstel l ing volgt een nabespreking met als insteek hoe je elkaar

kunt ondersteunen en in de kracht kunt zetten. De voorstel l ing wordt als

humoristisch, ontroerend, confronterend en zeer herkenbaar

omschreven.

Uitvoering: Hanno van der Steen, Toos Ligtenberg, Ton Haas

Muziek, techniek en decor: Joost van der Knaap

Het moet niet gekker worden is ontwikkeld

in opdracht van BNMO en STIMOG
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Piranha werkvormen

Ter inspiratie geven wij u graag een - niet vol ledig - overzicht van

werkvormen die wij graag inzetten in programma's. Deze programma's

ontwikkelen wij samen met onze opdrachtgevers.

Werkvormen die regelmatig de revue passeren, zi jn:

• Opwarming

• Energizer

• Afsluiting

• Interview

• Discussieleider / gespreksleider

• Creatieve presentaties

• Open vraag, eerl i jk antwoord

Wij voeren al onze opdrachten uit na een gedegen voorbereiding. Onze

theatrale interventies en voorstel l ingen zi jn 1 00% geïmproviseerd.

Echter, de insteek en de vragen die wij aan het publ iek stel len komen

vanuit de voorbereiding en dienen om het publ iek bi j de inhoud

betrokken te kri jgen en te houden.

“Ze houden op een humoristisch
e,

inspirerende en respectvolle wijze

mensen een spiegel voor."
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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.

Ti jdens de opwarming wordt de stemming in de zaal gepei ld , verbinding

gemaakt op thema en de deelnemers in een mindset gebracht die

doorwerkt in het hele programma.

De opwarming werkt drempelverlagend en stimulerend werkt bi j de

volgende onderwerpen:

• Onderl ing contact maken

• Feedback geven

• Vragen stel len

• 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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Theatrale afsluiting

Een samenvatting van de dag die het best past bi j de sfeer van het

moment.

Alti jd muzikaal en geïmproviseerd. In de afsluiting komen de

hoogtepunten en opval lendste momenten en uitspraken van de dag

terug en worden thema en boodschap van de dag benadrukt. Zi j heeft

alti jd een positief karakter zonder eventuele uitdagingen in de prakti jk te

ontkennen of te bagatel l iseren. Door het interactieve karakter kan het

publ iek 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 netvl ies

• Een gevoel van verbinding onderl ing

• Positieve focus

• Een l iedje in je hoofd

“Het was leuk en daarnaast zeker met

inhoudelijk toegevoegde waarde. ”
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Interview

Het interview biedt u een vei l ig platform om uw boodschap helder en

inhoudel i jk 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 verduidel i jking 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 stel len en beantwoorden van

zaalvragen. De toon is ongedwongen en respectvol naar al le aanwezigen.

In onze interviews zijn sheets overbodig of zeer schaars aanwezig.

Laten we eerl i jk zi jn: veel sheets worden door deelnemers niet begrepen,

kunnen vanuit de zaal niet goed worden gelezen of voegen eigenl i jk 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 persoonl i jk en betrokken verhaal houdt de deelnemers geboeid.

• De inhoud bekl i jft beter.

• De drempel om vragen te stel len en opmerkingen te plaatsen wordt

aanzienl i jk verlaagd.

• Urgency en excitement komen krachtig naar voren.

• Desgewenst interactie met de zaal .

• Waardering en commitment van de deelnemers.

“De boodschap is bijzonder goed over-

gekomen. 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. Hoofdrol len zi jn hier

weggelegd voor spreker(s) en publ iek. 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 hi j de vragen op uit de zaal .

Desgewenst verzorgen wij geïmproviseerde intermezzo’s en een muzikale

afsluiting waarin op humoristische en refl ectieve wijze een samenvatting

van de hoogtepunten van het programma wordt gegeven.

We onderscheiden ons door:

• Een ongedwongen sfeer

• Heldere, begri jpel i jke 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

afdel ing, visual isatie van visie en missie? Tijdens de creatieve presentaties

geven deelnemers op onverwachte en onvergetel i jke wijze een boodschap

aan hun collega’s.

In groepen van maximaal 1 0 personen kri jgen de deelnemers 1 5 tot

maximaal 30 minuten om hun presentatie voor te bereiden. Dit pressure-

cooking effect zorgt voor een mindset waarin creativiteit en samenwerking

optimaal zul len 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 prakti jk bl i jkt dit nauwel i jks nodig.

De presentaties worden door Piranha aan elkaar gepraat en muzikaal

ondersteund.

De creatieve presentaties hebben het volgende effect:

• Teambuilding

• Activeren deelnemers

• Laten bekl i jven 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, eerl i jk antwoord biedt leidinggevenden een platform om

duidel i jkheid 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 ti jdens

vraag en antwoord wordt steeds actief gestimuleerd. Aan open vraag,

eerl i jk antwoord gaat ideal iter het brengen van de boodschap - vanuit

persoonl i jke betrokkenheid - in de vorm van een interview vooraf.

Wat levert dit op:

• 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 al le lagen van de

organisatie

“Ik kan iedereen aanraden om de Piranha’s

als breekijzer bij interventies te gebruiken.”



Piranha
Schoolvoorstellingen
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Al sinds jaar en dag zi jn de schoolvoorstel l ingen van Prianha te boeken bij

Impresariaat Uit de Kunst in Utrecht.

Impresariaat Uit de Kunst is het grootste impresariaat gespecial iseerd in

(educatieve) voorstel l ingen op school en in theaters. Uit de Kunst selec-

teert muziek-, dans- en theatervoorstel l ingen - al dan niet in combinatie

met workshops - op thema, doelgroep, schooltype en leefti jdsgroep. Zi j

waarborgen bovenal kwal iteit en geschiktheid.  

We werken al jaren plezierig samen met Jeroen Jesse en zi jn team. Of het

nu gaat om het voorbespreken van de juiste condities of het afstemmen

van een thema speciaal voor uw voorstel l ing: Het is goed geregeld!

Meer dan 700 voorstel l ingen en de scholen waar we periodiek terugko-

men bewijzen dat.

Voor meer informatie over onze schoolvoorstel l ingen kunt u terecht bi j :

Uit de Kunst
Postbus 805

3500 AV Utrecht

Kromme Nieuwegracht 66

030-71 1 51 05

info@iudk.nl

www.iudk.nl

Ma-Do 9.00 - 1 7.00

Vri j 9.00 - 1 4.30
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De Martelgang van…
Een verhaal van anderszijn

Het anderszi jn begint al bi j onze voorstel l ing zelf: improvisatie. Geen

uitgeschreven tekst, geen gecomponeerde l iedjes maar een uitgewerkt

levensverhaal samen met het publ iek ter plekke bedacht.

In De Martelgang van… maken we kennis met een hoofdpersoon die

buiten de boot valt. Ondanks, of juist dankzi j , zi jn/haar eigenaardigheden

heeft deze persoon net zoveel behoefte aan l iefde en aandacht als ieder

ander. Dat is niet zo eenvoudig als je er niet bij past. Lokt de hoofdpersoon

de problemen uit of is het al lemaal de schuld van de anderen? Wat is de rol

van famil ie en vrienden?

Aan het begin en ti jdens deze geïmproviseerde, muzikale vertel l ing

bepalen Ton en Joost, samen met het publ iek onder andere: het beroep

van de hoofdpersoon, welk exotisch zoogdier meedoet en… of het goed

of slecht afloopt.

De Martelgang van… is een voorstel l ing vol vaart, absurde humor en

vreemde typetjes. Ook de gevoel ige snaar wordt niet geschuwd. In

overleg met de school/instantie kan een specifieke thematiek worden

aangepakt. Geschikt voor elke schoolsituatie!

Al meer dan 700 maal gespeeld op het Voortgezet Onderwijs

Uitvoering:

Ton Haas

Joost van der Knaap
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Pestkoppen

Pestkoppen is een uitgelezen mogel i jkheid om pesten en gepest worden

samen met leerl ingen en onderwijspersoneel onder de aandacht te

brengen. Pestkoppen is een vrol i jke, interactieve voorstel l ing (met een

duidel i jke boodschap) die zeer geschikt is voor introductie- of

themadagen in het voortgezet onderwijs.

In Pestkoppen maken we zichtbaar hoe pestgedrag door de school wordt

aangepakt. Iedere school heeft een pestprotocol . Hoe gaan we daar als

school mee om? Bij wie moet je zi jn als je wordt gepest? Wat gaan we

voor je doen en wat kunnen de pesters van de school verwachten?

Leerl ingen kunnen in deze meespeelvoorstel l ing inzicht geven in het hoe

en waarom van het pesten. Van het begeleidend onderwijspersoneel

wordt ti jdens de voorstel l ing vooral praktische informatie verwacht die

vanuit de zaal of vanaf de speelvloer gegeven mag worden.

Bi j voorkeur geven we een korte workshop aan het begeleidend onder-

wijspersoneel voorafgaande aan de voorstel l ing. Hierin bespreken we

wat er verwacht wordt en stemmen we de boodschap naar de leerl ingen

met elkaar af. Ook gaan we op speelse wijze proeven hoe het is om in

een improvisatievoorstel l ing te staan.

Uitvoering:

Ton Haas

Joost van der Knaap
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Piranha
Contactgegevens
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Joost van der Knaap

06-2200081 1

joost@depiranhas.nl

Postadres:

Piranha

Verdi laan 1 6

5583 XT Waarle

BTW-nr: NL-1 8792061 8-B01

KvK nummer: 371 31 574

Inhoudingspl ichtigennr: 201 5/1 29/036

ING-bank:

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL53INGB0001 347754

Ton Haas

06-1 5871 885

ton@depiranhas.nl

www.piranhatheater.nl




