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Met topmusici van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw

Voor TEAMS, MANAGEMENT, HRM, DIRECTIE, RvC
Inspiratie in drie stappen
Is uw team of organisatie nog aligned en in tune? Laat u inspireren door de topmuzikanten van het Jazz Orchestra of
the Concertgebouw en maak deel uit van hun creatieve flow, die zij gebruiken om in teamverband tot de maximale
prestatie te komen.
Consultant Ocker Repelaer van Driel helpt u op weg met inspiratieworkshops op het gebied van communicatie en
team- en organisatieontwikkeling. Hij doet dat samen met musici van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, in
triobezetting onder leiding van bassist Frans van Geest, of zelfs in volledige bigband-bezetting.
In een creatieve setting zetten we drie stappen, met muziek als gids:
1.

Inventariseren huidige en gewenste situatie

2.

Analyseren: wat is nodig om te komen van A naar B?

3.

Kiezen uit de opties op tafel

U krijgt gegarandeerd een frisse blik en verrassende input.

Doelstellingen
Een frisse blik op uw communicatie en onderlinge samenwerking.
Wat gaat goed? Wat moet anders in het licht van uw missie en visie?
Een verrassende kijk op zelfbeeld en perceptie
Wat vindt u van uw team of divisie, hoe zien anderen u: een up tempo, swingend en groovend geheel, of een (te) rustige
ballad?
Tips voor Improvisatie
Is er ruimte voor improvisatie in uw organisatie? En daarmee ook voor innovatie? Leer van top-jazzmuzikanten wat het
inhoudt om goed te kunnen improviseren en welke kaders nodig zijn.

Concrete handvatten voor de ontwikkeling van uw team en organisatie
Swing and groove, that’s the question! Muziek als uitgangspunt voor ontwikkeling.
U krijgt antwoord op vragen als:
- Hoe kunnen we samenwerking optimaliseren tussen afdelingen, directie en management? We vergelijken de secties in het
Jazz Orchestra met de verschillende afdelingen in uw bedrijf. Wat als een sectie te veel de boventoon voert? Hoe werken zij
samen en hoe werkt het in een jazz-trio?
Leer van een zelfsturend team over de kracht van harmonieus samenspel en balans.
- Welke muziek klinkt als we dat koppelen aan uw zelfbeeld en wat krijgt u terug over uw image van uw collega-teams?
Harmony of Gap? Muziek maakt hoorbaar wat niet zichtbaar is en vaak onuitgesproken blijft. Omschrijf u zelf en uw team
daarom niet in woorden maar in muziek. Is uw team bruisend en vol energie of juist verstild en met trage vooruitgang? Of
klinkt uw muziek ouderwets, maar toch aantrekkelijk en fris? Of stoer en macho? En is uw organisatie werkelijk swingend
en met een stevige groove?
- Tot slot: hoe zit het met werkvreugde en company pride?
Ervaar met musici wat nodig is om met de minst mogelijke inspanning de grootste verschillen te maken en vergelijk uw
manier van communiceren met de communicatie tussen musici.
Hoe bereiden zij zich mentaal en fysiek voor om te excelleren en hun doel te bereiken?
Er is veel ruimte voor interactie met de musici. Zij zijn naast uitmuntende ensemble-spelers, solisten en componisten/
arrangeurs ook vaak docent aan de verschillende conservatoria. Waardevolle tips gegarandeerd!

Maatwerk
Elke workshop is maatwerk. Na een intake over uw wensen, doelstellingen en budgetmogelijkheden ontvangt u een concreet
voorstel.
Alle samenstellingen zijn mogelijk! Qua lengte, inhoud en aantal musici. U boekt bijvoorbeeld een trio of kwartet voor een
workshop bij een break-out, heisessie, directie-retraite, world wide strategy meeting of teambuilding sessie.
Of u kiest voor een bigband-bezetting (tot 18 man, maar ook een kleinere bezetting is mogelijk) als u een boost wil geven aan
een uniek event rond de introductie van uw product of brand, de start van uw corporate campagne of de markering van een
bijzondere samenwerking. Hoe klinkt uw gewenste brand of reputatie? Laat al uw medewerkers in een volle zaal met live
muziek in één keer horen én voelen welke kant u op wilt met uw brand of organisatie.
Vooraf en na de meeting bieden we verschillende programmaformules aan, variërend van een korte voordracht over de
geschiedenis en de rol van de jazz met informele lunch/borrel/diner en een concert met een trio tot een regelrechte swingavond met muziek van bijvoorbeeld Aretha Franklin met het volledig Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

Richtprijzen
Workshop met Communicatie Trio ‘Message of Music’ u 3.500 – u 4.000 euro ex BTW en reiskosten
Event met volledige big band bezetting: u 20.000 euro – u 30.000 euro ex BTW.

Contact
Voor informatie en een afspraak:
Eveline Alders
Jazz Orchestra of the Concertgebouw
Tel. 06-403 81 474
eveline.alders@jazzorchestra.nl
Ocker A. Repelaer van Driel
AcCompany in Communication
Tel. 06-534 29 734
info@accompanyincommunication.com

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw is de beste en meest swingende bigband van Nederland. Het
vormt de ruggengraat van de jazzprogrammering van het Concertgebouw, dat als enige concertzaal ter
wereld naast een klassiek ook een jazzensemble omarmt. Het Jazz Orchestra speelt onder leiding van chefdirigent Dennis Mackrel en arrangeur-dirigent Rob Horsting over de hele wereld met klassiekers uit de
bigbandgeschiedenis, haar eigen nieuwe muziek, alleen of met topsolisten. www.jazzorchestra.nl

Ocker A. Repelaer van Driel combineert 30 jaar ervaring in de communicatiewereld met een passie voor
muziek in alle soorten en maten. Hij geeft al vele jaren workshops met muziek als inventarisatie- en
veranderingstool bij vraagstukken op het gebied van communicatie en team- en organisatieontwikkeling.
www.accompanyincommunication.com

Frans van Geest speelt bas vanaf zijn vijftiende en is de mede-oprichter van het Jazz Orchestra of the
Concertgebouw waar hij nu ruim 20 jaar hoofd van de ritmesectie is. Naast zijn rol in dit orkest speelt Van
Geest in talloze andere ensembles, is hij docent aan Codarts Conservatorium en is hij de muzikaal leider
van deze workshops.
https://jazzorchestra.nl/jazz-orchestra-of-the-concertgebouw/#musici

www.jazzorchestra.nl

