Recensies ”Get out-of-the-box”
Quotes uit e-mail reacties van deelnemers:
UPC Nederland met 32 personen
"Jullie doen dit zo vol enthousiasme, en vol overgave, dat je er wel in mee moet gaan bij jullie!
Je wordt gewoon meegetrokken! Alle teammanagers van onze call-centra hebben genoten!"

Pamijer Keerkring met 18 personen
"Ik huurde voor een ander management al eerder een workshop Theatersport, maar dat was
onvergelijkbaar met dit. Jij bent een vakman die het enorm enthousiast weet over te brengen!"

Ministerie van Binnenlandse Zaken met 120 personen
"Het leek mij niets voor mij, maar na het doen van de workshop en het zien van de voorstelling
van jullie professionele acteurs, ben ik nu erg geïnteresseerd in theatersport"

IBM Nederland met 12 personen
"Erg leuk gebracht! Ook mijn Engelstalige collega heeft het goed kunnen volgen, met je
enthousiaste uitleg in het Engels."

KLM Health Services met 80 personen
"Ondanks dat ik het mede organiseerde, was ik in het begin bang dat mijn collega's het niet zo leuk
zouden vinden. Maar iedereen is enthousiast! Zelfs collega’s waarvan ik het echt niet had verwacht!"

Enkele complete evaluaties:
Vrijgezellenfeestje met 13 personen
Beoordeling door Mevr. Wieke Nijmeijer

Programma
Begeleiding
Prijs/Kwaliteit
Totaalscore
13 meiden een Lama laten worden. 13 meiden uit de box laten denken. Een uitdaging, wat erg goed gelukt is met dank
aan FV entertainment. We voelden ons nog tot diep in de nacht Lama en hebben elkaar in korte tijd wel erg puur natuur
leren kennen. Aanrader voor een vrijgezellenfeest, maar ook zeker voor teambuilding!

Ministerie van VROM met 20 personen
Beoordeling door Afdeling Wijken Aanpak
Programma
Begeleiding
Prijs/Kwaliteit
Totaalscore
Programma was goed afgestemd op het thema dat van te voren was aangegeven. Verder prettig en vriendelijk contact
met de organisator van de workshop. Locatie was goed gekozen, midden in een woonwijk wat ons als Vrommers gericht
op de wijkenaanpak erg aansprak.
Het was superleuk om met ons team je uit te leven op allerlei Lama-onderdelen. Geweldig om te zien hoe creatief mijn
collega’s kunnen zijn. Hierdoor een heel andere kant van ze gezien! Een echte aanrader als teamuitje!
FV-Entertainment, bedankt voor je inzet en begeleiding! Beide zijn top, we hebben genoten!

Vrijgezellenfeestje met 14 personen
Beoordeling door Mevr. Susan Amoraal

Programma
Begeleiding
Prijs/ Kwaliteit
Totaalscore
Super goede manier om je fantasie te prikkelen! Alles kan en mag. Idiote ideeën worden zelfs beloond met applaus!
Het was een leuke manier om elkaar beter te leren kennen en om hard te lachen met en om elkaar!
Begeleiding was super enthousiast en gezellig. Zeker voor herhaling vatbaar en sterk aan te bevelen!

Bink BV met 3 teams à 25 personen
Beoordeling door Mevr. Jolanda van Dam

Programma
Begeleiding
Prijs/Kwaliteit
Totaalscore
Voor onze studiedag hebben we de afgelopen twee jaar de hulp van FV-Entertainment ingeschakeld.
Erg knap om te zien hoe zij een groep van soms wat verlegen, bescheiden, kritische, brutale,
multiculturele en verschillende vrouwen los weten te krijgen. Voordat ik het wist deden alle
kinderleidsters gemotiveerd mee met de hilarische opdrachten. Een echte aanrader dus!

Kinderdagverblijf Prinses Irene met 20 personen
Beoordeling door Mevr. Alinde van den Born

Programma
Begeleiding
Prijs/ Kwaliteit
Totaalscore
Voor een studiedag hebben we FV entertainment uitgenodigd. Het was een groot succes iedereen vond het leuk en
werd enthousiast gemaakt door de trainer! Het is een leuke manier om eens op een andere manier samen te werken
en vooral ook plezier met elkaar te hebben. Zeker een aanrader!

Gemeente Nijmegen met 25 personen
Beoordeling door Mevr. Ria Visee

Programma
Begeleiding
Prijs/Kwaliteit
Totaalscore
Aanvankelijk keken 25 communicatiemensen (die in een fusieproces zitten) de kat uit de boom, maar
binnen het kwartier voelde iedereen zich op z’n gemak en brak de creativiteit los! We hebben een
prima middag gehad waarbij we elkaar van heel verrassende kanten hebben leren kennen.

Fysiovisiq met 17 personen
Beoordeling door Dhr. Stefan Bouwknecht

Programma
Begeleiding
Prijs/Kwaliteit
Totaalscore
Gisteren zijn wij met 15 fysiotherapeuten en 2 secretaresses onder Freek’s bezielende leiding tijdelijk veranderd in
Lama’s. Waar aanvankelijk een paar collega’s OH NEE HE riepen, was het ijs binnen een paar minuten gebroken. Binnen
de kortste keren veranderden steunzolen in steekvlammen en nog veel gekker. Degenen die in het begin het hardst
riepen liepen uiteindelijk de meeste kramp in de kaken op. Door een slimme en zeer grappige opbouw gooide iedereen de
schroom van zich af en had domweg heel veel lol. Ook de snelle, grappige en duidelijke aanwijzingen van Freek
tussendoor droegen hier aan bij. Bedankt voor dit hilarische uitje.

