
Op veler verzoek vinden in het nieuwe jaar een aantal thema-dagen plaats voor trainingsacteurs.  
Deze dagen zijn geschikt voor trainingsacteurs en trainers. 

26 jan ‘18	 Transactionele analyse en Drama-driehoek 
Van drama-driehoek naar winnaars-driehoek. 


	 In deze module gaan we negatieve communicatiepatronen ombuigen naar positieve en 	
	 effectieve patronen.

	 Tijdens deze module komt aan bod 

• theorie transactionele analyse (ook wel ouder-volwassen-kind model)

• hoe kun je het inzetten als trainingsacteur 

• theorie drama-driehoek

• cases uitspelen 


16 febr ‘18	 De vloer op. 
	 Al 17 jaar een een populair improvisatieprogramma op tv.

	 Als trainingsacteur kun je te maken krijgen met zeer uiteenlopende doelgroepen (denk 	
	 daarbij aan: werken met buschauffeurs, artsen, studenten, ICT medewerkers enz) 	 	
	 verschillende verhoudingen, (hoog of laag in rang, hoge en lage statussen) en leerwensen. 	
	 Veel acteurs zijn begonnen vanuit plezier in het spel en samenspelen met anderen. 

	 Tijdens deze module komt aan bod 

• scenes improviseren

• rolopbouw

• spelen met status

• ben je geloofwaardig

• spelen met emoties

• Veel oefenen


	 

	 	 	 

9 maart ‘18	 De Roos van Leary 

De Amerikaanse psycholoog Timothy Leary ontdekte dat de manier waarop mensen 		
	 reageren in veel gevallen voorspelbaar is. Hij ontwikkelde een schematische weergave van 	
	 verscheidene gedragspatronen en het effect daarvan op anderen. Het blijkt een prachtig 	
	 hulpmiddel 	als communicatie tussen mensen moeizaam verloopt of als gedragspatronen 	
	 zijn ingesleten en wordt daarom veel gebruikt in trainingen. 

	 Tijdens deze module komt aan bod


• theorie over de Roos,

• ermee oefenen


Voor wie zijn deze dagen bedoeld? 
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Themadagen voor 
Trainingsacteurs



Ervaren trainingsacteurs die zich willen verdiepen. 
Trainers die werken met trainingsacteurs of zelf rollenspellen doen 
Deelnemers die de basiscursus trainingsacteren bij ons hebben gevolgd. 

Wie geven de training? 
De training wordt verzorgd door Fred Rutting en Marion Nieborg.  
Beiden hebben ruimschoots ervaring als communicatietrainer en als trainingsacteur 

Nog even alle dagen op een rijtje 
De themadagen zijn van 10:00-16:00. vanaf 9:30 staat de koffie/thee klaar 
De data zijn: 
26 januari 2018  Transactionele analyse en Dramadriehoek 
16 februari 2018  De Vloer op 
9 maart 2018  De Roos van Leary 

Waar vinden de verdiepingsdagen plaats? 
De training wordt gegeven bij Marenland, Winsumerdiep 6, 9951 CG Winsum

Tijd:	 Van 10:00 - 16:00

Inschrijven:	  tot 3 weken vooraf via inschrijfformulier 

Kosten:	 150 euro per dag minimaal 6 personen (Incl. Lunch en koffie thee)
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http://www.fredrutting.nl/opgeven-voor-verdiepingsdagen-trainingsacteren/


Vragen? 
Neem gerust contact met ons op. 
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Marion Nieborg 

06-14385847

Fred Rutting 

info@fredrutting.nl 

06-20549507 

www.fredrutting.nl
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