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voel

verbeeld

focus

verwezenlijk
Als je inhoud echt belangrijk vindt,
móet 80% van je aandacht naar de
vorm gaan. Er is een reden waarom

DE ALCHEMIE VAN
HET PRESENTEREN

Inhoud in de vorm van beeld
en beleving

we persoonlijke ervaringen, films en
gebeurtenissen die ons raken beter
begrijpen, er meer over praten en het
langer onthouden: emotie is de beste
informatiedrager die we kennen!

Masterclass
De opzet is een Masterclass in de ware zin van het woord.

Of je nu op het podium een presentatie doet, een team

Dus geen interview of college. Maar direct, intensief wer-

bijeenkomst leidt of in een vergadering iets moet vertellen,

ken aan versies van jouw presentatie onder mijn regie en

het gaat er nooit om wat je zegt, maar om hoe het overkomt.

begeleiding. Terwijl we dat doen leer je de methode die je

Met de Masterclass “De Alchemie van het Presenteren”

keer op keer kunt gebruiken. Je krijgt het werkboek “De

leer je hoe je vele malen effectiever kunt communiceren

Alchemie van het Presenteren” om zelf verder te bouwen

zodat je boodschap helderder overkomt en langer blijft

aan je technieken.

hangen. De technieken zijn gebaseerd op de vele duizenden
succesvolle optredens en keynotes die ik in tientallen landen

Effecten

voor zeer uiteenlopend publiek deed. Zowel als keynote

Aan het einde van de dag

spreker en als (magisch) theatermaker. Ik maak gebruik van

• heb je een betere versie van je presentatie

vele technieken om inhoud (ongeveer 3-7% van wat mensen

• vele ideeën om hem verder te ontwikkelen

oppakken) over te dragen via emotie en ervaring (de 93-97%

• heb je een schaalbare presentatie die je in een uur

van communicatie). Terwijl je aan je eigen communicatie
en presentatie werkt, leer je de geheimen van communiceren met impact. We werken met de IDEAL cyclus (zie voor
uitleg www.thecreationgame.com) om vanuit de effecten
(Intentie) die je wilt creëren je communicatie vorm te geven.

maar ook in een minuut kan geven (de SurvivalVersie)
• heb je een methode en hulpmiddelen voor je volgende
presentaties
• en inspiratiebronnen waaruit je kunt putten om die
presentaties mee te bouwen

Je leert vele technieken en krijgt praktische tips om de
volgende onderdelen te ontwerpen (Design):

Je zult als een alchemist
van een goed verhaal een

• Taal/script

gouden maken alsof je een

• Non-verbaal gedrag

kok bent die begrijpt hoe je

• Vocaal gedrag

bouwstenen met de aangereikte

• Interactie

technieken verwerkt tot een

• Hulpmiddelen en omgeving

voedzame en zeer smakelijke

• Non-lineaire, spanning-oplossing structuren

maaltijd.
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Praktisch

In-company

Kijk op de website voor informatie over de

Wil je
aan
vaardigheden,
Wil
je met
met je
je team
team,werken
collega’s
ofpresentatie
netwerk een
dag

eerstvolgende open Masterclasses.

boeken? Dan geldt een speciaal in-company tarief

De dag vindt plaats in Restaurant-café Casablanca,

Je verzorgt zelf de ruimte, lunch, koffie en thee)

Zeedijk 24 in Amsterdam (een kleine 10 minuten

of kun je een groep mensen verzamelen met wie je dat
samen doet? Dan betaal je een speciaal in-company tarief
van
21% BTW, inclusief
materialen).
met €1.395,kortingen(ex.
afhankelijk
van het aantal
personen
oplopend tot 50%.

voor een groep tot maximaal 8 personen.

wandelen vanaf het Centraal station).
Een inspirerende omgeving met een mini-theater.
De Masterclass begint om 9 uur en eindigt om 17 uur.
De prijs per persoon: €450,€350,- ex 21% BTW inclusief

George Parker

alle materialen, lunch, koffie/thee.

06 5110 8415

Je krijgt 10% korting als je ingeschreven bent op de

george@georgeparker.nl

mailing lijst: €405,€ 315,- (ex. 21% BTW).

www.georgeparker.nl
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