
CLOWN § dagelijkse realiteit II 

Wanneer: donderdag 17 & 31 maart 2022, 10-13 & 14-17 u, 
Waar:  Amsterdam, De Kempenaerstudio 
Voor wie: voor iedereen die 

• CLOWN § dagelijkse realiteit of een vergelijkbare clownerie training heeft 

gedaan en   
• zijn/haar communicatieve, sociale en creatieve vaardigheden wil verdiepen.  

Door: Marjolein Baars 
Aantal:   min. 8 - max. 12 deelnemers 
Kosten:  particulieren € 265, via instellingen €295 (incl. 21 % BTW), 

Aanmelden/vragen: Marjolein Baars, 06-27366462 / info@tinyhero.nl 
       zie ook www.tinyhero.nl/clown/  

Vervolg en opfrisser! 
 

Wegens herhaald verzoek: 2 daagse clowns-booster! 

In dit vervolg van CLOWN § dagelijkse realiteit gaan we in op de vragen die jullie meebren-

gen uit de dagelijkse realiteit. Bovendien onderzoeken we op clowneske wijze de consequen-
ties van (letterlijk) vastzitten in en ons bevrijden van….gedachten en gevoelens van controle, 
niet-weten, angst, agressie, door de mand vallen. 
 

In 2 bijeenkomsten onderzoeken we wat er nodig is om jouw eigenheid, lichtheid, kwetsbaar-
heid, plezier, verdraagzaamheid en creativiteit een booster te geven. Zodat je creativieve im-
muniteit tegen onveranderlijkheid doorstroomt in je dagelijkse realiteit op je werk of thuis.  
 

Ook CLOWN § dagelijkse realiteit II helpt de humor in situaties te zien, gevoelige zaken niet 

persoonlijk te nemen en zonder oordeel met alles te spelen. Stap in en ervaar, luister naar je 
gevoel & intuïtie, zet je verbeelding in en verbind je met de ander en het geheel.  
Beweeg je vrijer, met humor en ontwikkel je praktisch inzicht in humorvolle oplossingen binnen 
ongemakkelijke situaties.    

 

* Wil je je verdiepen en/of een opfrisser in het clownen? 
* Anders omgaan met dagelijkse uitdagingen, privé en/of in het werk? 
Doe mee met de clowns-booster op donderdag 17 & 31 maart 2022!  
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INSCHRIJFFORMULIER   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLOWN § dagelijkse realiteit II 
 
Ik 
 
naam:   ……………..….……………………...…………………………………………….... 
adres:  ……………………………..…..………………………………….…………………... 
postcode:   ………..……………….…………… plaats: ……………………………… 
land:   …………………………….…..….……………………...……………………..…….. 
tel:   ….....…………………………..…..…. ...………….…………….………………… 
e-mail:  ...………………………………………………..……………………………..…….... 
motivatie:  …………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

schrijf me in voor CLOWN § dagelijkse realiteit II 
o.l.v. Marjolein Baars op 17 & 31 maart 2022,  10-13 & 14-17 uur, Amsterdam 
 

De betaling van de kosten voor de training á € 265 / € 295 incl. 21 % BTW maak ik over zodra ik de factuur ontvang en 
vóór aanvang van de eerste bijeenkomst.  
 

Ik ga akkoord met de voorwaarden (*).  
 

 
Datum:       handtekening: 
 …………………………………………      …………………………..……………… 
 
(*)  
Inschrijving geschiedt via het inschrijfformulier en op volgorde van binnenkomst. Inschrijving is definitief en bindend na ontvangst 
van mijn inschrijfformulier. Mijn plaats wordt z.s.m. bevestigd via een e-mail. Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de eerste  
bijeenkomst ontvang ik de factuur, een routebeschrijving en verdere benodigde informatie.  
De factuur betaal ik per ommegaande en vóór aanvang van de eerste bijeenkomst. Teruggave van het trainingsgeld is alleen  
mogelijk indien mijn plaats door iemand anders wordt overgenomen of als er minimaal 8 deelnemers ingeschreven staan.  
Ik accepteer dat de organisatoren op geen enkele manier aansprakelijk zijn in geval van verlies of diefstal, of bij eventuele  
ongevallen of ziekte. 

 

Het inschrijvingsformulier email ik naar info@tinyhero.nl of  
stuur ik naar tiny hero productions, t.a.v. Marjolein Baars , 3e Egelantiersdwarsstraat 3 c, 1015 SE Amsterdam  
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