Word Straattheater schoonmaakcoach!
Ze zijn geboekt! Na jarenlang touwtrekken komen ze eindelijk naar Nederland:
“The Yellow Cheese Coach Cleaning Experience”: de YCCCE.
Deze unieke positieve organisatie is bereid gevonden om 20 coaches op te leiden
voor onze prachtige GoudaGele stad. Tijdens een korte en krachtige instructie zullen
zij 20 vrijwilligers trainen die op hun beurt de vele vrijwilligers ondersteunen die
meedoen met de opschoonactie. Dus: wie durft?
Wie mogen zich aanmelden? Iedereen die:
- van een beetje dollen houdt
- verkleden erg leuk vindt
- zin heeft in improviseren
- mensen aan het lachen wil maken
- flexibel is
- mensen kan enthousiasmeren
- het leuk vind je in te leven in een rol
- beschikbaar is voor een trainingssessie van ongeveer anderhalf uur op 24 april
- op zaterdag 1 mei beschikbaar is
Wat ga je precies doen?
In een ludieke gele outfit die je grotendeels zelf mag samenstellen ga je met je fiets
en een collega (bakfiets zou leuk zijn) vanuit de binnenstad naar wijken in de
(binnenstad) om daar de mensen die daar de boel aan het opfrissen zijn aan te
moedigen, tips te geven en dingen aan te reiken waarmee zij hun mooie werk nog
beter kunnen doen. Dat doe je vanuit een vrolijke en positieve instelling. Een
uitgebreide beschrijving van wie je bent en welke bijzondere eigenschappen je hebt,
krijg je uiteraard. Misschien geef je koffie, help je even mee, heb je prijzende
woorden, lees je een gedichtje voor, maak je ludieke foto’s die weer op een centrale
plek worden gepubliceerd. Kortom: je gaat heel veel plezier maken en laten zien hoe
leuk het is als we samen de stad opfrissen en weer een beetje mooier maken!
Aankleden en repeteren
Op zaterdag 1 mei gaan we dus spelen tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.00
uur
Op zaterdag 24 april gaan we oefenen in Kleintheater Zwaan (steeds per 4
(anderhalve meter) in 5 vaste bloktijden tussen 10.00 en 16.00 uur. Je krijgt dan de
spullen mee en eventuele andere (kleding) attributen.
We starten op 1 mei gezamenlijk op de Turfmarkt en van daaruit zwermen we uit.
Meld je aan via het online formulier:
https://forms.gle/8APHLmB79BSx553i8

