LAAT JE HOREN!
Training

Werken aan:
* Creativiteit en innovatie
* Vertrouwen
* Persoonlijke ontwikkeling
* Samenwerking en leiderschap

Kunst vergroot je bewustzijn en je
effectiviteit!
Deze bedrijventraining vergroot het creatieve en zintuigelijke
bewustzijn waardoor jij en je team plezieriger en effectiever tot
betere resultaten komen. Ervaar zelf hoe deze unieke wijze van
trainen je snel met de andere deelnemers verbindt en je
openstelt voor nieuwe ideeën.

Muziek stimuleert
“Scientists have found that music
stimulates more parts of the brain
than any other human function”
Elena Mannes - The Power of Music
“With their EU tailored programme
TreSonanz enthused the
participants and triggered a
genuine connection”
Organisator JPI Urban Europe
High Profile Event- Brussels

TreSonanz biedt twee pakketten:

O mon Coeur!
Een breed opgezette dagtraining bestaande uit :
- een korte muziektheatervoorstelling door TreSonanz

“TreSonanz kan de harten openen
door hun muziek en humoristische
presentatie”

- zelf aan de slag met muziek, stem en theater
- een gezamenlijke eindpresentatie waarin je laat horen en zien
wat de dag je gebracht heeft.

“Mooi, spontaan, en erg gelachen!”

In sneltreinvaart!
Een interventie van 1 tot 3 uur bij een werksessie, congres of
bedrijvendag.
- een korte muziektheatervoorstelling door TreSonanz
- miniworkshop(s) stem en theater
De deelnemers gaan verfrist en met een open houding weer met1
elkaar aan het werk.

TreSonanz
TreSonanz maakt voorstellingen
die het midden houden tussen
een intiem klassiek concert en
opgewekt muziektheater.
TreSonanz bestaat uit sopraan
Christina Völtl, mezzosopraan
Natascha Morsink en veelzijdig
pianist Andrew Clark.
Opdrachtgevers waarderen
TreSonanz vanwege haar
creativiteit, flexibiliteit en
onconventionele aanpak.

Over de trainers
“A true artist is not one who is inspired, but one who inspires others!”
Salvador Dali
TreSonanz’ verassende onconventionele aanpak laat deelnemers op
een frisse manier naar hun werk kijken vanuit het perspectief van
musici en kunstenaars. Hierdoor lukt het je om ook jezelf op een
sprankelende manier hoorbaar en zichtbaar te maken.
“Christina, Natascha en Andrew zijn energieke en vakbekwame
docenten die iedereen ongeacht welk niveau aan het zingen en
musiceren krijgen. Het is heel mooi om te zien en te horen hoe snel zij
de deelnemers over hun blokkades en spanningen heen helpen”.

Christina Völtl
“De combinatie van zingen en acteren is een
prachtig middel om grenzen te verleggen en
deelnemers te laten ontdekken en ervaren welke
ongekende kracht in hen zit”.

Natascha Morsink
“Het is fantastisch om te ervaren hoe zingen en
acteren het bewustzijn scherpen, de
verbeeldingskracht stimuleren en je via concrete
ervaringen nieuwe inzichten kunnen geven”.

Andrew Clark
“In het samenspelen gaat het voortdurend om het
vinden van een evenwicht tussen het leiden en
volgen. Je moet heel goed weten wat je wilt en
hoe je dat overbrengt. Tegelijkertijd moet je je
helemaal open stellen voor de anderen”.

Contactgegevens
www.tresonanz.com
info@tresonanz.com
06 23893850

Laat je inspireren en prikkelen en ervaar hoe muziek en theater je
uitstraling, wendbaarheid en creativiteit vergroten.
Laat het cognitieve denken los en leer flexibel en creatief te handelen
in verschillende en onverwachte werksituaties.
Laat je horen! En boek nu een training!
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