Persbericht
Dialoogvoorstelling Close Encounters: ruimtereis met verrassende ontmoetingen
Geen gewone avond in het theater, maar
een belevenis waarbij het publiek invloed
krijgt. Sommigen in de positie van
astronaut, anderen als… dat blijft nog even
geheim. Achterover leunen is er in elk geval
niet bij. Meedoen, spanning ervaren, uit je
comfort zone stappen en samenwerken, dat
is de opzet van deze ‘ruimtereis’. Alleen dan
is een terugkeer naar aarde mogelijk.
Centraal staat het voeren van de dialoog. En
dat is meer dan alleen het spreken van
woorden. De première van deze
dialoogvoorstelling vindt plaats op 27
januari 2018 in het Posttheater in Arnhem.
Publiek op de planken
Bijzonder aan de voorstelling is dat het publiek een actieve bijdrage levert en met elkaar op
ruimtereis gaat. Hoe start je de dialoog met mensen die je niet kent? Wie neemt de leiding?
Hoe bepaal je samen de koers en hoe werk je samen? Uitdagingen genoeg! Doel van de
voorstelling is om het publiek fysiek te laten ervaren wat de ingrediënten zijn van het voeren
van de dialoog.
Avontuurlijke gesprekken
De wereld veranderen, doe je niet in je eentje. Daar is dialoog voor nodig, een goed gesprek.
Die gesprekken zelf zijn al een avontuur op zich, met de nodige valkuilen en obstakels.
Heleen Brinkman: “Voordat je woorden gebruikt, is er al een wereld te ontdekken: hoe maak
je contact, hoe luister je écht, hoe verdraag je het ongemak? Dat ervaar je in Close
Encounters, een voorstelling waarin je de ruimte verkent tussen jou en de ander. Dat leidt tot
verrassende ontmoetingen.”
Over dialoogtrainer/acteur Heleen Brinkman
Heleen Brinkman heeft sinds de landing op de maan een fascinatie voor ruimtevaart. Die
gebeurtenis opende een creatief universum aan mogelijkheden. In het theater vond zij
hetzelfde: je kunt er reizen in tijd en ruimte. In haar leiderschaps- en teamtrainingen staan
het fysiek voelen en ervaren voorop. Van daaruit is het mogelijk om verbinding te maken met
datgene wat vreemd voor ons is. In deze tijd zijn we dat collectief kwijt, zo lijkt het.
Ruimtevaart leent zich uitstekend als metafoor voor het voeren van de dialoog. Het
inspireerde haar om de voorstelling Close Encounters op te zetten.
Waar en wanneer
De première is op 27 januari 2018 om 20.00 uur in het Posttheater, Rosendaalsestraat 27 in
Arnhem.

Meer info over de dialoogtrainingen en de voorstelling is te vinden op heleenbrinkman.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Neem voor meer informatie over Close Encounters of het bijwonen van de première contact
op met dialoogtrainer Heleen Brinkman via info@heleenbrinkman.nl of 06-15534282.

