nieuwnormaal.
nu/workshop

Het Nieuwe Normaal wat is dat voor jouw werk? Thuis werken en op kantoor
vergaderen? Niet meer rondvliegen voor conferenties, maar netwerken bij online
borrels? Bij een verkoudheid thuis blijven?
Zorg dat Het Nieuwe Normaal duidelijk is vormgegeven in jouw bedrijf met deze
theatrale start en workshop. Sjors & Ruud nemen je mee door twee verschillende
ruimtes en laten je op komische wijze nadenken over deze nieuwe tijd.
Met als start een interactieve theatervoorstelling ga je nadenken over wat normaal
is en in de workshop wat het nieuwe normaal zou moeten zijn. Met humor en
luchtigheid wordt een sfeer gecreëerd waarin je jouw mening kwijt kan en je samen
aan het werk gaat.

Concept
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Coronajaar
Door de covid-19 pandemie is het leven
op werk veranderd.
Wat eerst normaal was, is nu een nieuw
normaal. Wat zal hiervan blijven?

‘We zullen met elkaar moeten zoeken
naar Het Nieuwe Normaal in de
anderhalvemetersamenleving,’ zei Mark
Rutte tijdens de persconferentie van 7 april
2020. De makers en spelers Sjors Noordsij
en Ruud Moesbergen zijn op zoek gegaan
en stellen nu bedrijven de vraag ‘wat is voor
jou normaal?’ Ze gaan in op oude en nieuwe
gewoontes. En hoe de wereld eruit kan zien,
nu van alles aan het veranderen is.
Deze workshop is ook niet wat je van een
normale workshop verwacht. Theatraal
startend, via twee ruimtes, met een ZOOMmeeting, de mondkapje-op-mondkapje-af
peiling en een twist.
Dit doen Sjors & Ruud op humoristische
wijze en met veel publieksinteractie. Het
publiek is onderdeel van het onderzoek dat
wordt uitgevoerd in naam van het door
henzelf opgerichte instituut, het Nederlands
instituut voor het Nieuwe Normaal.

Theatervoorstelling

Theatrale start voor reflectie op dit
coronajaar. Wat nemen medewerkers
mee uit deze ervaring. Hoe is hun
ervaring op het nieuwe normaal?

Workshop

Verzameling van ideeën van de
medewerkers. Dit geeft een overzicht
van wensen en behoeftes voor het
nieuwe normaal in het werk.

Sjors & Ruud theatermakers

Met Sjors & Ruud theatermakers wordt het publiek een kritischer individu, die
bewuster omgaan met eigen inzichten, kwaliteiten, ideeën en filosofieën.
Voorstellingen met een (educatieve) boodschap, humor en maatschappelijk
relevante thema’s. Voor jong en oud. De twee makers opereren vanuit
Harderwijk als cultureel partner van Stad als Podium.
Met hun voorstelling ‘En nu?’ en ‘Mag ik al naar huis?’ hebben ze afgelopen
jaren op verschillende festivals door Nederland gestaan. In december 2019
hebben ze de avondvullende Harderwijkse Oudejaarsconference gemaakt
‘We zijn er bijna’. En ze organiseren in Harderwijk het podium ‘Pas gemaaid
gras’ voor startend theatertalent.
Met verschillende soorten presentatietrainingen zijn ze actief in musea,
horeca en voor wetenschappers.

Ruud

Randvoorwaarden inhoudelijk

- De bezoeker krijgt bij binnenkomst een nummer dat
correspondeert met de zitplekken in de 2 verschillende
ruimtes;
- Sjors & Ruud zorgen dat de bezoekers van de ene naar de
andere ruimte gaan. Als onderdeel van de voorstelling
wordt het publiek meegenomen;
- Voorbeeld tijden op een dagdeel:
Groep 1 10:00 – 11:00
Groep 2 10:45 – 11:45
Groep 3 11:30 – 12:30
- We denken graag mee hoe de verdere invulling is van deze
dag of dit dagdeel. Hoe deze theatrale start onderdeel kan
zijn van bijvoorbeeld een grotere heidag.

youtube

Klik en

Randvoorwaarden technisch

- 2 ruimtes die dicht bij elkaar liggen;
- Duidelijke routing, bijvoorbeeld éénrichtingsweg, waarbij 1,5
meter afstand houden mogelijk is;
- Maximaal aantal personen per groep is afhankelijk van de
kleinste ruimte;
- 1e ruimte heeft de mogelijkheid om te beamen of het
plaatsen van een groot scherm;
- 1e en 2e ruimte hebben een podium voor 2 acteurs, minimaal
5x2,5 meter (bxd);
- 2e ruimte heeft tafeltjes waar het publiek aan kan zitten, op
kan schrijven en informatie achterlaten.

Disclaimer:
Deze theatervoorstelling is gemaakt volgens Het Nieuwe
Normaal, met goedkeuring van het Nederlands instituut voor
het Nieuwe Normaal. Alle regels die op dit moment gelden,
worden in acht genomen.

kijk
#coronaproof

PROMO
HET NIEUWE NORMAAL

kosten
€ 2.250,- (excl. BTW)
1 dagdeel
Intake om af te stemmen op jouw organisatie
Max. 150 personen, verdeeld over 3 groepen

contact

Sjors – 06 20843041
Ruud – 06 28591240
info@sjorsenruud.nl
sjorsenruud.nl
LinkedIn/sjorsenruud

Sjors

