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ALTERNATIEVE TEAMBUILDING EN BEDRIJFSUITJES

Leverancier in ideeën 
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@THE COMPANY

Teambuilding werkt

PERSONEELSLEDEN DIE 
ZICH AMUSEREN EN 
VRIENDEN MAKEN OP HET 
WERK, PRESTEREN BETER!’

Fabriek Artistiek trekt met @the company 
Vlaanderen rond om uw medewerkers op een 
andere manier te laten samenwerken. 

@the company is het creatieve aanbod voor uw 
team, ideaal als tussendoortje, om de violen gelijk te 
stemmen of als personeelsactiviteit.  Tijdens @the 
Company versterkt uw personeel als team én als 
individu! 

Fabriek Artistiek vertrekt voor elke activiteit vanuit 
het hart en de ziel van uw onderneming.  Aangezien 
elke organisatie of onderneming uniek is, vinden wij 
het belangrijk om éérst kennis te maken alvorens wij 
bij u op de werkvloer komen.  

Fabriek Artistiek is het creatieve bureau dat heel wat 
ervaring heeft binnen het artistiek vormingswerk en 
eigen producties op touw zet.  Kortom; met Fabriek 
Artistiek heeft u een leverancier in ideeën, artistiek 
en creatief werk 

Daarnaast kan Fabriek Artistiek ook jouw 
personeelsfeest opleuken met cabaret, als enteractes 
of een avondvullend geheel, uiteraard opnieuw op 
maat van uw organisatie. 

Ik hoop je te mogen ontmoeten! 

groetjes, 

Bernd Verzele 

Fabriek Artistiek  
Waalbeekstraat 5 
9870 Zulte 

bernd@fabriekartistiek.be  
0485 60 21 44  

BE 0809 599 117 

Als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst  
- Leonardo Da Vinci -

3VLIEGEN IN ÉÉN KLAP

ALTERNATIEVE TEAMBUILDING EN BEDRIJFSUITJES

- VERSTERKING VAN UW TEAM 
- VERSTERKING VAN HET INDIVIDU 
- BRUIKBAAR EINDPRODUCT
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VIDEO

ALTERNATIEVE TEAMBUILDING EN BEDRIJFSUITJES

Stilte op de set…  
Camera loopt.  
Geluid ok!  
en… actie! 

Een film spreekt tot de verbeelding.  Het maken 
ervan nog meer.  Het is een werk van 
samenwerkend team.  Een team waarin 
teamgeest, communicatie, creativiteit en goesting 
belangrijke ingrediënten zijn om tot een goed 
eindproduct te komen. 

We vertrekken van een leeg blad en vullen dit 
langzamerhand aan.  Het scenario krijgt vorm en 

wordt in een storyboard gegoten, we repeteren, 
acteren, regisseren en zoeken de juiste locaties en 
props voor ons eigen verhaal. 

We monteren ter plaatse en kijken naar onze 
eigen film.   

We zetten samen met u een teambuilding op die 
zal blijven hangen en we zien u graag schitteren in 
je eigen film. 

… en cut! 

MAKE YOUR MOVIE

VIDEO

Een lidpub is een videofilm waarin we 
lipsyncronisatie en audio dubben combineren. 

We volgen een groep mensen die een liedje aan 
het zingen (of playbacken) zijn en monteren 
achteraf de audiolijn. In principe wordt er één lang 
continu shot gedraaid, zodat bijna geen montage 
aan te pas komt. 

We volgen een traject in uw organisatie en met uw 
medewerkers maken we een schitterende 
videoclip.  Deze kan uiteraard dienen als 
promomateriaal om uw organisatie voor te stellen 
op een heel ludieke en alternatieve manier. 

Ik ben er samen met u, nu reeds van overtuigd dat 
dit een fantastische dag wordt.

LIPDUB

VIDEO

Stop Motion is een filmtechniek die al bijna zo oud 
is als filmen zelf en was voor de komst van digitale 
animatie één van de primaire special-effect-
techniek in de filmindustrie. 

We werken met een camera die stills neemt 
(foto’s) en monteren 12 stills per seconde waarbij 
telkens een heel klein detail is veranderd. Door de 
foto’s snel na elkaar af te spelen krijgen we een 
vloeiende beweging.  Teamwerk, geduld en 

creativiteit zijn sleutelwoorden om dit tot een 
goed en leuk einde te brengen. 

We kunnen op deze manier zelfs een promospot 
maken voor uw organisatie.

STOP MOTION



THEATER

ALTERNATIEVE TEAMBUILDING EN BEDRIJFSUITJES

Aan de hand van theateroefeningen komen we los 
van ons eigen ik.  We moeten durven spelen met 
en voor elkaar. 

We gaan terug naar de oorsprong van theater en 
brengen de vergeten vaardigheden weer tot leven.  
In deze teambuilding staan creativiteit, durven 
geven en elkaar vertrouwen centraal.   

We leren elkaar kennen op een andere manier en 
leren gebruik maken van emotie, taal en mime.  
Onze houding alleen vertelt meer dan een boek. 

… don’t think… just play! 

JUST PLAY!

THEATER

Improvisatietheater is een wonderlijke en 
bevrijdende vorm van theater die de fantasie, 
spontaniteit en creativiteit van de speler 
ontwikkelt.  We leren omgaan met onze eigen 
creatieve blokkades en mislukkingen en draaien 
die om in positieve ervaringen. 

Samenwerken, aanvaarden en ingaan op 
voorstelling zijn de sleutelwoorden van deze 

teambuildingsactiviteit.  Het enige dat vast staat is 
dat u een geweldige dag beleeft in uw organisatie, 
al de rest wordt geïmproviseerd.   

U zal ontdekken welk verborgen talent er in uw 
organisatie aanwezig is.

ALAIN PROVIST

THEATER

De clown is een naïef kind dat zich alles kan 
permitteren in een wereld vol verrassingen. 

Spontaniteit, nieuwsgierigheid, verbasing,… zit 
allemaal in onze clownsjas.  We spreken het 
publiek direct aan en projecteren onze angsten en 
verlangens. 

Deze activiteit draait om plezier hebben, lachen, 
fysiek theaterspel, slapstick, acts opbouwen en 
bovenal… contact houden met je publiek.   

Het kleinste maskertje ter wereld, geeft vaak de 
grootste lach…

CLOWNING


