AANBOD TEAMBUILDINGS
CIRCUS ATELIER SALTO
Vind je het belangrijk dat je medewerkers blijven spelen en experimenteren? Wil je hun creativiteit stimuleren?
Laat je hen graag op een ludieke manier samenwerken? Dan organiseren wij met veel plezier een circusworkshop.
Afhankelijk van je focus kan je kiezen uit een heel aanbod circustechnieken.

STAP 1: KIES EEN TEAMBUILDING

1. MULTI-CIRCUS

2. JONGLEREN

Tijdens deze teambuilding gaan we samen op ontdekking
in de circuspiste. De deelnemers leren allerlei toffe
jongleertechnieken met verschillende materialen: sjaaltjes,
balletjes, kegels, ringen, diabolo, bordjes, flowersticks, flip ’n
flyers en swingsokken. We dagen ook de zwaartekracht uit
en leren de deelnemers balanceren op een bal, ton, kabel,
eenwieler en pedalo. Deze workshop staat helemaal in het
teken van samen doen en ontdekken. Hilariteit verzekerd.

In deze workshop leren de deelnemers hoe ze letterlijk
alle ballen en meer in de lucht houden. Ideaal voor
dagelijkse pauzemomentjes waarna je weer frisser en
productiever aan de slag kan. Jongleren leert deelnemers
zich te focussen, verbetert hun reactiesnelheid en verscherpt
hun gezichtsvermogen. Het is een ludieke manier om de
hersencapaciteit te verbeteren.Deze workshop kan ook
digitaal gegeven worden, bijvoorbeeld op een teamevent
of als gezamenlijk pauzemoment.

3. EVENWICHT

4. ACROBATIE

Een uitdagende teambuilding waarin we de deelnemers
leren om op verschillende manieren fysiek hun evenwicht
te bewaren. Ze leren zich staande te houden op een bal, ton
en kabel. Ze testen ook evenwichtstechnieken uit zoals
eenwieleren, pedalo, rolla bolla, stelten, ladder en balanceren.
Na deze workshop staan de deelnemers nog wat steviger in
hun schoenen.

In deze teambuilding ligt de focus op vertrouwen in elkaar
en op samenwerken want … we bouwen levende piramides!
Dat doen we met 2, 3, 4, 5 of zelfs alle collega’s! Acrobatie is
een uitdagende workshop waarbij de deelnemers uit hun
comfortzone moeten komen voor een geslaagd resultaat.

5. eenwieleren

6. goochelen

In deze teambuilding gaan de deelnemers experimenteren
en samenwerken door te eenwieleren. Als ze dat onder
de knie hebben leren we hen manipulaties aan, spelen
ze eenwielerbasket … Ze kunnen ook experimenteren met
pedalo’s, clownsfietsen en een echte gentleman’s bike.
We bekijken tijdens de workshop zelf wat lukt en hoe ver
we kunnen gaan. Na deze teambuilding fietsen de deelnemers
weer energiek door de dag.

Voeg je graag een vleugje magie toe aan jouw organisatie?
Een workshop mentalisme, tafelgoochelen en goochelen
met kaarten past daar perfect bij. Wij toveren heel wat trucs
tevoorschijn die fascinatie en verwondering stimuleren.

STAP 2: VRAAG JE TEAMBUILDING AAN VIA TEAM@CIRCUSSALTO.BE
Je kan volledig vrijblijvend een offerte aanvragen voor één of meerdere teambuildings.
Gelieve de datum, uren, locatie en het aantal deelnemers te vermelden bij je aanvraag.
Wij organiseren de teambuilding bij jou ter plaatse of in onze circuszaal in Tienen waar we de
deelnemersonderdompelen in de circusmagie. Samen met jou werken wij graag een teambuilding op
maat uit voor jouw organisatie.

Heb je nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar team@circussalto.be.

