
 

MUSIC POWER 

Een workshop die nog lang zal  naklinken   
 
Een succesvol team is a ls een orkest.  Er is  een d ir igent, er  z i jn sol isten maar  
bovenal  maakt  ieders ro l  onderdeel  u it van het  grotere geheel .  Muz iek is  er in vele  
vormen, vaak l iggen de rol len vast  in een composit ie soms is  er ru imte voor 
improvisat ie.  In teams is  het niet  anders.  
 
Vr i jwel iedereen houdt  van muziek ongeacht genres, st i j len.  Muz iek maakt mensen 
bl i j , ontroert  mensen en geeft  pos it ieve energie . Muziek is een ongekend kracht ig 
communicat iemidde l .  
Bi j het  maken van muziek komt het  er op aan dat iedereen zich bewust i s  van z i jn 
of haar ro l en vol led ig  geconcentreerd is op het  gezamenl i jk doel .  Je moet kunnen 
bl indvaren op je  co l lega’s, maar ook van elkaar fouten kunnen en wil len opvangen. 
Behalve de technische beheersing van je  instrument wordt muziek pas muziek a ls er 
bez ie l ing in wordt  ge legd. 
In een inspi rerende ééndaagse workshop gaan we met de deelnemers aan de s lag 
om van een groep sol i sten een goed op e lkaar ingespeeld orkest te maken. We 
besteden gedurende de dagen aandacht aan a l ler le i  aspecten van teams 
(teamrol len,  gedrag,  doelen). Steeds leggen we de l ink naar de wereld  van de 
muziek.  Maar bovena l  l igt  het accent  op het maken van muziek;  waarbi j  natuur l i jk 
steeds weer de para l le l wordt getrokken met de theorie .  
 
Doel van de workshop  
Vergroten van het inz icht in  teamwerk en de mogel i jkheden daarvan in  de 
dagel i jkse prakt i jk. Het smeden van een hechte band en teamspiri t .  Het versterken 
van e lk ind ividueel teaml id  zodanig dat z i jn/haar rol in het  team zo ef fect ie f 
mogel i jk wordt ingevuld. Maar bovenal  staat deze dag in het teken van plez ier!  
 
Doelgroep  
Direct ie teams, Managementteams, Afdel ingsteams, Verkoopteams d ie a ls team meer 
wi l l en bereiken en de posit ieve ef fecten van echte  samenwerking wil len ervaren 
en/of die aan de vooravond staan van een nieuwe en zware uitdaging. Muzika le 
kennis en/of achtergrond is  niet  nodig.  
 
Vorm en aanpak  
De workshop staat  gehee l in het teken van de muziek met daarbi j  steeds a l  
werkend l inks met  de theorie. Aan het e ind van de dag is  de groep in staat om een 
gezamenl i jk muziekstuk te la ten kl inken. Aan den l i j ve wordt ervaren wat het  is en 
hoe het voe lt  om een echte teamprestat ie neer te zetten.  Hoewel het  muz ika le 
e lement garant staat voor een boel p lezier is  de ondertoon  deze dag toch zeer 
ser ieus. Het team moet en kan beter  presteren. Regelmatig kr i jgen de teamleden 
dan ook de spiege l voorgehouden. 
 
 

 



 

 

Begeleiding  
Jan Boekestein,  tra iner, management coach en muzikant  neemt uw team mee in 
deze un ieke e rvar ing.  

Voorbereiding 
Deelnemers hoeven z ich niet  spec iaa l voor te bereiden. Het  enige wat nodig is,  i s 
dat e lke deelnemer vooraf een muziekstuk u itzoekt  dat  een specia le betekenis heeft 
of een bi jzondere her inner ing oproept.  

  
investering  
Voor het  tota le  programma berekenen wi j een a l l  in pr i js  van € 4.750,00 exclus ie f 
BTW. Deze pr i js  geldt  voor  groepen tot ca 16 personen. Voor grotere groepen 
maken we graag een maatwerk voorstel .  
Bovengenoemde pr i js  i s inclus ie f lunch, koff ie, drankjes en het  gebruik van locat ie  
en muziekinst rumenten a lsmede een videoregis trat ie van het  e indproduct.  
 
Voor meer informat ie kunt u kontakt opnemen met info@intervic is .nl  

                  


