‘We don’t stop playing because we grow old, we grow
old because we stop playing.’
George Bernard Shaw, Iers toneelschrijver
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Samenvatting
Duo-game.
De duo’s vertellen samen een verhaal, waarbij de een het
verhaal vertelt en de ander hem lukraak onderbreekt met het
noemen van zelfstandige naamwoorden. Deze moeten direct in
het verhaal verwerkt worden.

– RUIMTE VOOR IMPROVISATIE –

Doelen:
• Leren denken in en gebruik maken van mogelijkheden
en kansen in een situatie die ogenschijnlijk mis gaat.
• Leren luisteren met uitstel van oordeel en met je volle
aandacht bij de ander.
• Het stimuleren van constructieve interactie tussen de
teamleden: eigen idee en controle kunnen loslaten en
ideeën van een ander ondersteunen, zodat je samen
een eindproduct maakt.
Aantal deelnemers
2 tot ongeveer 200.
Benodigdheden
Geen.
Tijd
15 minuten inclusief nabespreking.
De game
Vraag de groep om duo’s te vormen.
Anke vertelt een geïmproviseerd verhaal. Bram bedenkt voor de
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start van het verhaal twee suggesties:
1. de naam van de hoofdpersoon, bijvoorbeeld: Henk Jan;
2. een probleem, bijvoorbeeld: autopech.
Anke begint vervolgens te vertellen, bijvoorbeeld: ‘Henk Jan
reed op de snelweg en plotseling kwam er rook uit zijn
motorkap.’ Bram gaat lukraak zelfstandige naamwoorden door
het verhaal van Anke heen roepen. Deze woorden mogen logisch
passen in het verhaal van Anke maar dat hoeft niet. Anke
accepteert elke suggestie van Bram en verwerkt ze direct in het
verhaal. Anke reageert dus met een ja en-houding op de
suggesties van Bram. Bram roept bijvoorbeeld: ‘Ambulance’.
Anke kan dan zeggen: ‘Henk Jan hoorde een ambulance
aankomen en hij reed zo snel mogelijk naar de vluchtstrook.’
Na vijf minuten wisselen de duo’s van rol. Bram gaat dan een
verhaal improviseren en Anke gooit er zelfstandige
naamwoorden doorheen.
Nabespreking
De ‘zelfstandig naamwoorden-gooier’ creëert telkens een nieuwe
situatie voor de verhalenverteller.
Vraag aan de deelnemers:
• Is het gelukt om als verhalenverteller deze situaties
iedere keer te zien als mogelijkheid in plaats van als een
fout?
• Hoe bepaalde je als woordengooier wanneer en wat voor
woorden je gooide? Durfde je bijvoorbeeld woorden te
gooien die ogenschijnlijk fout waren?
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•
•

Wat levert het op om nieuwe en ogenschijnlijk
onbedoelde situaties op een ja en manier te benaderen?
Wat is de waarde van een ja en houding als er iets mis
gaat in jullie team en organisatie?
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