De Denksmederij pakt uit: Speciaal voor organisaties die de organisatie, de
medewerkers én hun gezin een bijzonder kerstcadeau willen geven.
Het magische pakje onder de boom

In de rest van het huis was het nog donker, maar in de woonkamer fonkelden de
lichtjes van de kerstboom. Onder de boom lag het pakje. Glanzend goud papier en
een rood fluwelen strik. Te mooi om aan te raken. Te spannend ook. Ik zakte naar
beneden en ging op m’n knieën zitten. Mijn gezicht omlaag. Mijn kin bijna op de
grond en met mijn ogen het pakje bekijkend van alle kanten. “Wat zou het zijn? Wat
zou het zijn? Wat zou het zijn?” hoorde ik mezelf zachtjes mompelen.
Wil jij je medewerkers eens verrassen met iets anders dan het standaard
kerstpakket? Boek nu een kerstsessie bij de Denksmederij, speciaal voor je
medewerkers en hun gezin (leeftijd vanaf 7 jaar).
In een paar uur tijd hebben we met elkaar een denkfeestje. Er zijn denkhapjes om
wat langer op te kauwen, drankjes die je prikkelen, verhalen die verbazen en jullie
zijn er! Om met elkaar in gesprek te gaan.
Want wat is eigenlijk een cadeau?
Wat als je een cadeau nooit uitpakt?
Kan niets ook een cadeau zijn?
Is een cadeau altijd al een cadeau?
Moet je een cadeau kunnen vastpakken?

Praktisch filosoof Linda van Denderen
Deze bijzondere workshop wordt gegeven door
Linda van Denderen.
Linda is praktisch filosoof en theatermaker. Zij
studeerde toegepaste filosofie en deed de
beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en
Jongeren. Ze filosofeert met groepen van jong tot
oud, in de kunsten, zorg, onderwijs en bedrijven.
Ook ontwikkelt ze lesmateriaal en filosofische
audiotours voor musea en leidt zij leerkrachten op.

Praktische informatie:
Aantal deelnemers:

maximaal 20, inclusief kinderen

Duur activiteit:

2 uur

Opbouwtijd:

20 minuten

Ruimte:

zonder tafels (wel 1 tafel voor hapjes/drankjes) en
zonder stoelen, mét kerstboom, met, voor zover
aanwezig, kussentjes en kleedjes (kunnen ook
meegenomen worden)

Hapjes en drankjes:

verzorgd door jullie zelf (tip: maak er een Potluck van
waarbij iedereen iets lekkers maakt en meeneemt!)

Versiering van de ruimte: Linda neemt wat mee, maar wat je in huis hebt graag
gebruiken
Prijs:

€1950,- excl. btw, inclusief voorbereiding en voorgesprek

Mogelijke data:

dinsdag 6 december
vrijdag 9 december
zaterdag 10 december
zondag 11 december
maandag 12 december
dinsdag 13 december
vrijdag 16 december
zaterdag 17 december
zondag 18 december
maandag 19 december
dinsdag 20 december
vrijdag 23 december

