Spreker (m/v).
Het hoofd wist het. Alles bij de hand. En onder controle. Doel,
schema en afstandsbediening. Steekkaarten. Check.
Het lijf stond erbij en keek ernaar. Een enkel
gebaar. Nauwelijks daar.
En zij? Zij registreerden. Zij noteerden. Doel en schema.
Check.
Geroerd noch geraakt, niet wakker gemaakt.
Next.

Dag spreker,
Graag nodig ik je uit voor een intensieve tweedaagse:

Spreken met lijf & leden.
Van 'interessante uiteenzetting' tot 'beklijvende presentatie'.
Een tweedaagse training voor professionals
die hun impact als spreker willen verhogen
en goesting hebben om te verkennen hoe hun lijf daarbij een rol kan spelen.
De eerstvolgende trainingen gaan door op 5 & 19 maart 2018 en op 9 & 23 november 2018,
telkens van 9u tot 17u in het Mechelse Vrijbroekpark.
Er is plaats voor 6 personen. De prijs bedraagt 500 euro + 21% BTW.
Meer inhoudelijke info? Tamara : tamara.lenaerts@laduende.be / 0486.99.17.25
Inschrijven? Praktische vragen? Ellen: administratie@laduende.be / 0468.32.82.20

En daarnaast blijft natuurlijk het individueel coaching- en regie-aanbod doorlopen. Wil je graag 'en
petit comité' je sprekersvaardigheden aanpakken of naar een (theatrale) presentatie toewerken; van
harte welkom!
Hartelijke groet,
Tamara
coach/regisseur

Feedback van eerdere deelnemers
“Verrassend en sterk. Vol motivatie en de juiste stimuli van Tamara - door haar kennis èn manier
waarop ze dit begeleidt- om die extra mijl te gaan in het authentiek te durven presenteren. En het
positieve resultaat werkte direct de week erna toen ik sprak op een congres voor leiders in Berlijn:
het bleef plakken en er was veel meer interactie.
Ik dacht een redelijk ervaren spreker te zijn… ik neem dat terug: ik heb veel van Tamara geleerd en
kan concreet aan de slag om het veel beter te maken. Een aanrader !”
Liesbeth Dillen, She works with wo-men & TEDx spreekster

“Wat ik enorm heb gewaardeerd zijn de tips die je helpen om bewustzijn en rust bij jezelf te creëren
om van daaruit authentieke contactlijnen naar je publiek te leggen. Op een heel praktische en
bruikbare manier werd hiermee vervolgens aan de slag gegaan.”
Petra De Cort, Verantwoordelijke Belfius Academy

“Het is gek hoe sterk dat deze opleiding een indruk heeft nagelaten op mij. Het valt gewoon op hoe
vaak ik wel vertel over de dingen die we die dag hebben gedaan. Het heeft mij ook op vele
momenten inspiratie en rust gegeven. “
Laurien Mues, Opleidingsadvies en projectwerking, Opleidingsinstituut van de Federale Overheid

“Ik vond de cursus erg nuttig, interessant en inspirerend. Beide dagen zaten vol met dingen die voor
mij heel waardevol waren, en waardoor ik aan het denken ben gezet over hoe ik presenteer (en ook
buiten presentaties met mensen communiceer). Denken in de vorige zin is niet helemaal het goede
woord, want het gaat om in sterke mate voelen en ervaren. De inzichten over aarden en openstaan
heb ik al herhaaldelijk zelf toegepast en gebruikt om anderen verder te helpen. Ook heb ik veel
geleerd over oogcontact. Ik ben zelf - geïnspireerd door de cursus - nog flink aan het experimenteren
geslagen. Ik vond het een geweldige cursus en ik heb er veel aan gehad. Ik zal zeker mensen
aanraden dit ook te gaan doen.”
Lex Borghans, Professor of Labour Economics and Social Policy, Universiteit Maastricht

“Ik wil jullie nog 's van harte bedanken voor de oprechte wijze van samenwerken en feedback geven.
Ik heb het ervaren als deskundig en zeer respectvol.”
Bruno Van Imschoot, Metanoia, Stiltehoeve
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