INDERUIMTE
v e r h u u r f l e x p l e k i n i t i at i e f

EVERMORE
escape experience
o.l.v. subcultures events

Een unieke ervaring over Utrechtse geheimen,
slimme handelaars en een zwarte vogel. Kunnen
jullie in 60 minuten ware rijkdom vergaren?
Teams strijden tegen elkaar om de meeste
puzzels op te lossen. Er zijn twee of meer
spelleiders bij . De tijdsduur is 75 minuten en
bestaat uit een introductie, het spel en een
debrief.

geschikt als teambuildingsactiviteit,
bedrijfsuitje, familiedag of voor een grote vriendengroep
€ 25,00 per persoon ex btw

INDERUIMTE
v e r h u u r f l e x p l e k i n i t i at i e f

WONDERLAND
beeld en tekst vangen
o.l.v. arianne notenboom
We gaan foto's maken. Het maakt
niet uit waarvan. Dat wat jou opvalt.
Je zult zien dat er altijd & overal wel
iets interessants te vinden is. Als je
maar goed kijkt. Zo ontwikkel je op
een speelse en onbevangen manier
meer oog voor de wereld om je
heen. Ik zie ik zie wat jij niet ziet.
En wat ziet die ander dan wel?
Iedereen kijkt anders naar de wereld,
maakt een eigen verhaal. Na het
fotograferen gaan we daarom titels
aan de foto's toevoegen. Dit geeft
je zowel inzicht in jouw kijk op de
wereld als in die van anderen. En
dat kan enorm blikverruimend
(en verrijkend) zijn!
Het gaat hier dus niet om techniek
of compositie, maarom wat jij ziet en
jouw associaties daarbij. Hoe jij de
wereld kadert en inkleurt. Je kunt het
dan ook niet 'goed' of 'fout' doen.

Wat heb je nodig?
• Een smartphone om mee te
fotograferen.
• Zin om te zien en je blikveld
te verruimen.

yes we can

Wat kun je verwachten?
• Een vooral leuke, maar ook
inspirerende en blikverruimende
ervaring.
• Inzicht in je eigen (denk) kaders
en die van anderen.
• Een leuk aandenken
Wat vonden anderen?
Was leuk! Ben helemaal geïnspireerd. Gillian
Thnx voor de ﬁjne, leuke, gezellige,
open en inspirerende avond! - Esther
Ik vond het echt heel leuk om te
doen. Dank je voor de goed verzorgde
workshop! - Sibylla

don’t speak
geschikt als
teambuildingsactiviteit
of inspiratieworkshop

€ 25,00 p.P.

ex btw

