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Al jaren maken bedrijven, instellingen en organisaties gebruik van trainingsacteurs binnen hun
trainingen. De reden hiervoor is dat de deelnemers aan die trainingen naast een theoretisch deel de
gelegenheid krijgen om de geleerde vaardigheden ‘veilig’ te oefenen. Ná het oefenen van de deelnemer is een
trainingsacteur in staat op een constructieve wijze feed-back te geven. De deelnemers
worden zich daardoor bewust van het effect van hun houding, aanpak en gedrag en
krijgen concrete handvatten hoe effectiever een gesprek te voeren.
Trainingsacteren vereist een heel andere speelstijl dan gebruikelijk is in theater en
films. De acteur staat in dienst van het leerproces van de deelnemer.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
De cursus effectief trainingsacteren beslaat totaal 6 dagdelen.
Het is bedoeld voor mensen die al werkzaam zijn als trainingsacteur en hun basis willen verbreden en
voor trainers die zich meer willen ontwikkelen in het geven van tegenspel.

Wat is het doel?
Doen, ervaren en leren.
Na zes dagdelen heb je als cursist een goede indruk van wat er allemaal bij komt kijken als je als
trainingsacteur aan de slag wilt gaan. Over welke kwaliteiten en vaardigheden je moet beschikken,
wat een trainer van jou mag verwachten, welke spelkwaliteiten er nodig zijn, enz.
En natuurlijk gaan we veel oefenen.

Wat leer ik dan?
* We kijken naar je spel.
* is het gedrag dat ik laat zien herkenbaar,
* hoge en lage status en het switchen in en uit de rol.
* Wat hoort bij de voorbereiding met de trainer. Hoe is de rolverdeling.
* Hoe geef je effectief feedback.
* Welke basiswerkvormen kan je inzetten en wanneer zijn deze effectief
* Aan de hand van welke theorie en modellen wordt vaak gewerkt?
* Oefenen van praktijksituaties.
* Na de inschrijving zal er een (telefonische) intake plaatsvinden zodat er tijdens de training

ingespeeld kan worden op persoonlijke leerwensen.
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Wie geven de training?
De training wordt verzorgd door Fred Rutting en Marion Nieborg.
Beiden hebben ruimschoots ervaring als communicatietrainer en als trainingsacteur

Wanneer en waar vindt de training plaats?
De training wordt gegeven op een mooie locatie in Winsum bij Groningen.
Op zes maandagochtenden van 9:30-12:30
Groepsgrootte: minimaal 4 personen, maximaal 6.

Wat zijn de kosten?
De kosten bedragen totaal 600 euro. Prijs is inclusief materiaal en koffie/thee.

Belangstelling, vragen, of je gelijk opgeven?
Neem gerust contact op via mail of telefoon met:
Fred Rutting info@fredrutting.nl 06-20549507

Marion Nieborg
marionnieborg@home.nl
06-14385847
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