MASTERCLASS - BEZIELD SPREKEN
Anne Spies & Arjan Broers
De Poort / Biesseltsebaan 34 / 6561 KC Groesbeek 9:30uur- 17:00 uur
€ 525 particulier / € 600 zakelijk / max. 4 deelnemers / prijs ex BTW
Anne & Arjan - www.frankkouws.com

— Je hebt al eens met Anne Spies gewerkt
— Je spreekt vaak voor groot en klein publiek….. en
wil hen met hart en ziel toespreken
— Neem mensen mee in de visie en missie
— Breng verdieping aan in je presentatie
— Maakt beter gebruiken van metaforen
— Wat kun je leren van klassieke (s)prekers?

DOE MEE AAN DEZE UNIEKE DAG
Werkwijze: veel doen, uitproberen, ervaren. We
onderzoeken op speelse wijze welke beelden bij je
passen en geven elkaar feedback. We spreken
gewoon, deftig, plat en bloemrijk. Zo raken we aan
elkaars bezieling en hoe je die over kunt brengen. We
filmen veel en laten het je terugzien.

ANNE SPIES
Anne spreekt graag, maar kent ook de kwaliteit van
stilte. Ze is presentatiecoach en sinds 2006 eigenaar
van Spies&Spreken. Met haar theater- en
logopedieachtergrond, die ze op natuurlijke wijze
vervlecht in haar werk, begeleidt ze al jaren sprekers
door middel van training en coaching. Anne danst,
spreekt zingt, fietst, beweegt, inspireert, is scherp en

positief. Een trainingsdag met haar is intensief en
hard werken.
Werken met Anne betekent verbondenheid met
jezelf en met je gehoor. Vrijuit leren spreken, met
aandacht voor je stem, melodie, volume en houding,
afgewisseld met levendige praktijkvoorbeelden en
een beetje theorie.

ARJAN BROERS
Arjan kijkt, luistert, schrijft, spreekt en preekt. Hij is
journalist en theoloog en werkt sinds 1997
zelfstandig. Hij schrijft artikelen, brochures, spelletjes
en boeken, bedenkt campagnes en adviseert. Dat
kan over onderwijs, zorg, identiteit of de financiële
wereld gaan, maar het gebeurt altijd met de
onbedwingbare neiging om te spelen met zin en
betekenis.
Arjan houdt van mensen, van vogels, van de natuur,
van woorden. Hij durft de niet geijkte paden te
bewandelen en is daardoor verrassend, fris en
scherp. Vooral zijn humor in combinatie met zijn
verlangen naar zingeving en diepte is inspirerend.

Spies & Spreken — +31 24 845 48 66 — info@spiesenspreken.nl — www.spiesenspreken.nl

