Leef jij jouw droom?

Een LOB & CKV dagprogramma voor leerlingen van alle leeftijden en niveaus

Interactieve voorstelling Energizer
Workshop
Onderzoeksopdracht
Wij hebben één missie: jongeren aan het denken zetten
over hun toekomst. Dit doen we op verschillende manieren,
we vertellen je er graag meer over!
www.dromen-en-doen.nl
info@dromen-en-doen.nl

Wie ben jij?
En wat ga jij doen na

je middelbare school?

Hoe geef jij invulling
aan jouw toekomst?

Z.O.Z.

#LIFEGOALS
Tijdens deze muzikale voorstelling
duiken de leerlingen in het verhaal
van Jelle en Romy. Zij hebben net
hun middelbareschooldiploma’s
binnen en moeten belangrijke keuzes
maken voor de toekomst. Hoe gaan
zij invulling geven aan hun leven?
Samen met de leerlingen van de
school leggen zij hun dromen op een
weegschaal. Welke droom trekt het
meest en hoe maak je een keuze?
#LIFEGOALS is een interactief en
muzikaal theaterstuk, waarbij jij als
publiek de volgende stap bepaalt.

www.dromen-en-doen.nl
info@dromen-en-doen.nl

Tijdschema
Groep I <125 leerlingen
09:00

Aankomst leerlingen

09:15

LEVENDE LEVENSWEG

10:00

#LIFEGOALS

10:45

Pauze

11:00

DROMEN

12:30

Pauze

13:00

DOEN

14:30

Klaar

Groep II >125 leerlingen*
10:00

Aankomst leerlingen

10:15
11:00

LEVENDE LEVENSWEG
		
#LIFEGOALS

11:45

Pauze

12:00

DROMEN

13:30

Pauze

14:00

DOEN		

15:30

Klaar

* Andere tijden of meerdere groepen? Geen
probleem. Vraag naar de voorwaarden.

Dromen & Doen
Samen met de jongeren nemen wij
hun toekomstperspectief onder de
loep. Middelbare scholieren moeten
al vroeg belangrijke keuzes maken
die hun toekomst kunnen bepalen.
Wat willen zij later worden? Hebben
zij levensdromen? Welke zijn dat? Wij
geven twee workshops van ongeveer
1,5 uur: de workshop Dromen en de
Workshop Doen.

Levende Levensweg
Om de leerlingen fysiek actief te
houden spelen wij het spel Levensweg
in levenden lijve! Tijdens dit spel
maken zij levenskeuzes, waarbij wij
inspelen op de gemaakte keuze. Alles
wordt onderbouwd met landelijke én
klassikale feitjes om op deze manier de
leerlingen op te warmen voor de rest
van de dag.

Onderzoeksopdracht

Tijdens de onderzoeksopdracht
doet de leerling onderzoek naar
de “lifegoals” van een zelfgekozen
inspirator. Dit kan iemands vader
zijn, maar ook bijvoorbeeld Eva Jinek
of Rico Verhoeven. Via coaching,
een interview en zelfgekozen
presentatievorm spiegelen de
leerlingen die lifegoals aan hun eigen
dromen.
De zekerheden van Golden Cage:
- Jonge, gediplomeerde coaches en
acteurs die dichtbij de doelgroep staan
- Begeleiding volledig verzorgd
- Op maat gesneden
- Voor kleine of grote groepen
- Vindt plaats op locatie of op school
- Een leerzame dag zonder zorgen

Interactieve voorstelling (45 min.)

•
•
•

Max 125 leerlingen
2e voorstelling: 550,3e voorstelling: 375,-

Eén workshop van 2 x 1,5 uur

•

Per klas van ± 25

Energizer

•

Per groep van ± 75

Jij vs. jouw eigen lifegoals

1500,-

300,-

150,-

250,-

- Prijzen excl. eenmaal reiskosten
Odijk - school retour.
- Als programma het sterkst, maar elk onderdeel is
ook goed los te boeken.

