




Het GGIT is een theatershow van een uur wordt op maat
gemaakt met thema’s die spelen binnen uw organisatie.

Samen met onze professionele acteurs ontwikkelen wij een
interactieve show waarbij de medewerkers van uw

organisatie de regisseur zijn. Aan de hand van de werkvorm
regietheater zullen we binnen een uur werken van een

worstcasescenario naar een best practice. 
 

Het doel van het Grote Gastvrijheidimprovisatietheater is
bewustwording creëren op thema's die spelen binnen uw
organisatie. Ook na afloop biedt de show diverse tools ter

vergroting van de bewustwording op uw eigen thema’s.
Daarnaast is de show perfect te combineren met seminars,

focusdagen, plenaire sessies en (vak)beurzen. 



Vanwege de grote vraag naar kort schakelen hebben wij
speciaal de LIGHT editie van onze show ontwikkeld

Korte voorbereiding nodig
Snel opbouwen
Simpele technische ondersteuning
Praktisch overal mogelijk 
Plug and play 

 All in: € 3.950,00 excl. BTW



Het Grote Gastvrijheid Improvisatie Theater biedt een
kapstok voor u als organisatie om belangrijke thema's onder
de aandacht te brengen onder al uw medewerkers, klanten

en/of stakeholders.
 

Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een kick-off of
wervelende start van uw eigen focus op het gebied van bijv:
klantgerichtheid, hospitality, interne communicatie,

sales, medewerkertevredenheid, de aanspreekcultuur,
feedback en natuurlijk Gastvrijheid!

 
Omdat creativiteit in onze genen zit is de inzetbaarheid van
deze theatershow gigantisch, zo is het ook mogelijk om uw
jaarplannen te presenteren middels deze theatershow en

krijgt u direct feedback vanuit de zaal!
 

Samen bouwen aan het Wij-gevoel! 
 
 
 
 



Met deze, op maat geschreven, interactieve theatershow gaan we aan de
gang. Hoe? Door op een ludieke, theatrale manier de huidige situatie in
beeld te brengen en het effect daarvan voor zowel op organisatieniveau
als op persoonlijk niveau. Daarnaast zetten we een voorbeeld van een
gewenste situatie in beeld en laten we hier het effect op organisatie en

persoonlijk niveau zien. Op die manier creëer je een essentiële stap om te
veranderen, namelijk noodzaak. De theatershow is geheel op maat

gemaakt en zal in samenspraak met de opdrachtgever tot stand komen.
De inhoud van de show is uit het leven gegrepen en zal op een

uitvergrootte manier herkenbare hilarische situaties opleveren. Het
publiek zal vanaf ronde 2 de kans krijgen om de acteur live op het podium
te gaan regisseren aan de hand van keuze momenten in de voorstelling.
De keuze momenten zullen ondersteund worden door middel van een

digitale omgeving waarbij de zaal kan stemmen.

STAP 1
Kennismaking en inventarisatie 

Anders dan bij de uitgebreide versie zal de regisseur een
algemeen synopsis maken. Voorafgaand aan het schrijven van
het script zal onze regisseur samen met de producent een
kennismakingsgesprek inplannen. Hierbij zullen herkenbare
situaties worden uitgevraagd die op een komische manier
worden verwerkt in de voorstelling  De opbouw van het Grote
Gastvrijheid Improvisatietheater bestaat uit drie fase  
1.    Slapstick worst case scenario  
2.    Improvisatie ronde n.a.v. ronde 1 (interactie publiek) 
3.    Best practice (met alle input uit ronde 2)



Minimaal twee weken voor aanvang van de voorstelling(tour) vinden
de repetities plaats. De acteurs ontvangen voor de repetitie de
rolverdeling en het synopsis. De acteurs zijn voorbereid op het
moment dat de repetitie plaats vindt. De repetities zijn niet vrij
toegankelijk. Uiteraard ben u als opdrachtgever van harte welkom bij
de generale repetitie.

STAP 3 

STAP 2 

Repetities

Decor,
rekwisieten en kleding

Naar gelang de wensen van u als klant kan het
GGIT team meedenken in de mogelijkheden
voor het decor. In de basis wordt er gewerkt
met een simplistisch decor. Hetzelfde geldt
voor de rekwisieten en de kleding die worden
gebruikt in de voorstelling.



Op de uitvoeringsdag of start van de theatertour zal de cast een
naast een laatste doorloop (spel) een technische repetitie doen. De
regisseur heeft hier nog de mogelijkheid om notes door te voeren.
Daarnaast is dit het moment waarbij techniek en acteurs
geconcentreerd tot het eindproduct komen.

STAP 5 

Omdat er in het geval van “GGIT” een geruime tijd nodig is voor
de opbouw van de techniek, kan het noodzakelijk dat de
techniek een dag voor de eerste voorstelling begint met
opbouwen. Als de generale repetitie plaats vindt op de dag van
aanvang gelden er geen extra kosten voor de apparatuur. De
voorstelling wordt begeleid door een licht en een
geluidstechnicus. (Naar wens ook video/visuals)

STAP 4 

Generale repetitie en uitvoering

Opbouw



STAP 10 

De voorstellingsduur is ongeveer 1 uur. De show is
opgebouwd uit 3 fases, De eerste ronde spelen de
acteurs de voorstelling door, de tweede ronde krijgt het
publiek de kans om in te breken en te regisseren, en de
laatste ronde is in theatertermen genaamd, het
Italiaantje. Dit houdt in dat alle input bij elkaar wordt
gegoten en we met z’n alle de best practice te zien
krijgen. Er wordt energiek afgesloten.

Aanvang voorstelling(en)



Frits Jansma

Robin van Reenen

Flore Koopen

Hans Beijer

Maarten Tuit



 
Luc van Steensel (aanspreekpunt VRF) 

Jan Kanis (bandleider)
Rene  Pouwelse (productieleider)
Merel Lamboo (kleding & grime)

Jimmy Plooij (regie)
Robin van Reenen (script)

Marije Ladage (projectie & visuals)
Johan Oudshoorn (camera supervisie)

Maarten Tuit (producent)



- Een bondige show met diverse acteurs en een spelleider/spreker
- Uw mensen krijgen de kans om zelf de regie te pakken

- Acteurs zijn coachbaar door het publiek
- Een flinke dosis humor  

- mogelijk in bijna elke ruimte! 
- Een interactieve show voor al uw medewerkers

- Een inspirerende aftrap voor uw organisatie 



En dan richting de toekomst, hoe geef je concreet handen en voeten aan
de borging van de oprechte (klant) communicatie binnen uw organisatie.

Ook voor vervolgtrajecten bied Maarten Tuit Trainingen creatieve
invalshoeken voor diverse communicatietrainingen, coaching en andere

tools. Neem hiervoor ook gerust contact op, niets is ons te gek. 

www.maartentuittrainingen.nl






