CREATIEVE TEAMBUILDING EN/OF CREATIEF TEAMUITJE
“Er Zit Muziek In”
In huidige organisaties is veranderen een
constante factor geworden; dit gaat hand in
hand met het samenvoegen van teams,
afdelingen of gehele organisaties.

Onderdelen van het programma zijn:
kennismaking, doel van de dag, interactieve
introductie van de elektronische instrumenten,
rollen plus rolverdeling, arrangeren, opnemen,
uitwerken van de opnames, produceren en
genieten van het eindresultaat.

Medewerkers
worden
regelmatig
geconfronteerd met nieuwe collega's elk met
een eigen visie op "hoe het werk gedaan dient
te worden".

Het programma wordt verzorgd door Jurgen
Winkel, trainer, coach & consultant bij
DELPHIconcept en producer, muzikant &
performer bij SONICrider.

Hoe goed iedere individuele speler van een
team ook is: hoe goed het team is wordt
bepaald door de wijze van samenwerken.

"Er zit muziek in" is een programma dat
ongeveer 6 uur in beslag zal nemen (exclusief
pauze/eten).

Teambuiding is geen toverwoord, echter wel
een noodzakelijk gegeven om een team
optimaler te laten samenwerken en presteren.

Aangezien de voorbereiding voor het
programma enige tijd in beslag neemt is een
middag/avond de ideale planning (kan in het
ochtenddeel de techniek worden opgezet).

DELPHIconcept heeft een creatief programma
opgezet met als titel "Er zit muziek in" het team
(lees team ook als afdelingen/organisatie) voor
groepen tot 10 deelnemers; deze interactieve
dag bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen.
Wordt het een hit, dance track, ambient stuk,
een drone of een klassiek getint nummer? Alles
is mogelijk.
Deelnemers worden door het programma
geloodst, leren elkaar kennen en maken samen
een mooi eindproduct.
"Er zit muziek in" het team is een interactief
programma waarin een team van maximaal 10
deelnemers een elektronisch muziekstuk
componeert, speelt en op neemt. Het resultaat
is een unieke digitale opname van het
muziekstuk.
Binnen de muziekindustrie zijn er diverse rollen
die samen aan het eindproduct werken: tijdens
"er zit muziek in" worden deze rollen
(producer, mixer, muzikanten, manager, etc)
ingevuld door de teamleden.
Er is geen muziekvoorkennis nodig om dit
programma tot een succes te maken.

Kosten* voor 1 groep van 10 deelnemers is
1050 Euro (excl. BTW).
* kosten zijn op basis van:
- Locatie geregeld door organisatie die
programma boekt.
- Eten/drinken wordt verzorgd door
organisatie die programma boekt.
Om rekening mee te houden:
- Locatie dient goed bereikbaar te zijn om
techniek te laden en lossen.
- Locatie dient "geluidsvriendelijk" te zijn, we
gaan muziek maken en willen geen overlast
veroorzaken.
- Ruimte/zaal dient niet te klein te zijn en
inrichting mag worden aangepast (tafels en zo
verschuiven)
- Er is geen speciale stroom of andere
voorzieningen nodig.
Andere opties zoals locatie/eten/drinken door
DELPHIconcept geregeld in overleg mogelijk.
Dit programma is ook geschikt voor teamuitjes
die eindigen met een muzikale twist.
Meerdere teams? Tip: presenteer de opnames
van meerdere sessies tijdens een bedrijfsfeest!
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Link naar online informative: http://www.delphiconcept.nl/teambuilding/index.html

