Bepaal je positie, start vandaag!
woensdag 29 november 2017 | 19.00 – 21.00 uur
een gastcollege in de dansschool

Danscentrum Dekker | Wooldriksweg 150, 7512 AW Enschede

Bepaal je positie, start vandaag!
Over jezelf profileren, een held zijn,
durven te bewegen…
In dit interactieve gastcollege laat held coach, spreker
en trainer Chantal Kroese je bewust worden van de
verschillende rollen die je in je leven hebt. Dit kan in
je werk zijn, als werknemer, collega, leraar of baas,
en in je persoonlijke situatie, als partner, kind, ouder,
grootouder.
Ga met Chantal aan de slag en leer wat er voor jou als held nodig is om in beweging
te komen en je in de verschillende posities die je aanneemt, voort te bewegen. Voor
Chantal is iedereen een held op zijn/haar eigen wijze. Chantal, die een jarenlange
dansachtergrond heeft, neemt je graag mee op haar eigen inspirerende reis in deze voor
haar zo inspirerende omgeving: de dansschool. Laat je verrassen, leer alle tips & tricks die
zij je hiermee kan bieden en vind je juiste balans om te kunnen blijven doen wat je wilt!

Programma
Op woensdag 29 november 2017 verzorgen held coach, spreker en trainer Chantal Kroese, Henk-Jan Dekker,
eigenaar van Danscentrum Dekker – een eigentijds danscentrum voor iedereen die houdt van beweging
op goede en hedendaagse muziek – en Anne Marie Westra-Nijhuis organisator bij EPLÚ Management
Support, een inspirerend avondprogramma in de Enschedese dansschool, voor vrouwen én mannen.
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Anne Marie Westra,
e-mail: annemariewestra@e-plu.nl | Telefoon: +31648828577
Wil je direct verzekerd zijn van één van de
beschikbare plaatsen, koop dan hier je ticket
à € 22,50 voor dit verrassende gastcollege:
https://www.eventbrite.com/e/gastcollege-bepaal-je-positiestart-vandaag-tickets-38902397117

Tickets zijn inclusief btw en aansluitend
een hapje en een drankje.
We zien je graag op woensdag 29 november a.s.
om 19.00 uur bij Danscentrum Dekker in Enschede!

Bepaal je positie, start vandaag!
woensdag 29 november 2017 | 19.00 – 21.00 uur
een gastcollege in de dansschool

Helden op Hakken | Danscentrum Dekker | EPLÚ Management Support
Over Chantal Kroese - Helden Op Hakken

Vanuit haar jarenlange ervaring als ondernemer in diverse interim-functies en 6 jaar
als directeur/eigenaar van The Beautea Company BV, een bedrijf met als filosofie ‘laat de
wereld maar even wachten... begeleidt Chantal Kroese op verschillende manieren vrouwelijke én mannelijke professionals om inzicht te krijgen hoe goed te leren lopen op hakken
om van daaruit te kunnen ‘dansen op spitzen’ binnen en/of buiten hun organisatie.
Chantal danst bijna al haar hele leven. Toen zij 9 jaar was is ze de Vooropleiding Dans aan
het Conservatorium gaan volgen. Als gevolg van blessures heeft zij echter van een
carrière als professioneel danseres moeten afzien, maar de passie is altijd gebleven. Naast de dans heeft zij hier
veel eigenschappen en inzichten ontwikkeld, zoals discipline opbrengen, doorzettingsvermogen en jezelf presenteren. Chantal is een open en persoonlijk voorbeeld. Op een ontwapende manier weet zij haar publiek uit te dagen
en inzicht te geven in de verschillende posities die je binnen maar ook buiten je organisatie kunt aannemen.

Over Henk-Jan Dekker - Danscentrum Dekker

Jarenlang heeft Henk-Jan Dekker op hoog niveau gestijldanst, toen hij in de jaren negentig als dansleraar in dienst kwam bij dansschool Van Goor in Enschede, dé dansschool
van die tijd. Henk-Jan is echt een all-rounder. De veelzijdigheid van de werkzaamheden
die zijn vak met zich meebrengt, waaronder organisatorische en administratieve taken
en het gastheerschap, zijn hem dan ook op het lijf geschreven. Nadat hij een jaar lang de
eigenaar in functie heeft vervangen, krijgt hij in 2001 de mogelijkheid de dansschool over
te nemen, een kans die Henk-Jan met beide handen aanneemt en tevens de start vormt
van Danscentrum Dekker. De afgelopen 15 jaar heeft Henk-Jan zijn dansschool uitgebouwd tot een eigentijds
danscentrum voor iedereen die houdt van beweging op goede en hedendaagse muziek. Jong en oud, voor beginners, gemiddeld of gevorderd dansniveau, met zijn tweeën of alleen, iedereen kan bij zijn danscentrum terecht.
Voor het klassieke stijldansen, maar ook voor hedendaagse dansen, zoals het alom bekende Riverdance, of
moderne dance workouts als LaBlast en Zumba. Danscentrum Dekker mag zich dan ook met recht noemen:
dé dansschool van deze tijd!

Over Anne Marie Westra-Nijhuis - EPLÚ Management Support

Anne Marie Westra is project & event manager, communicatieprofessional en marketeer.
Jarenlang was zij werkzaam in managementondersteunende functies voor CEO’s en
Raden van Bestuur, veelal bij internationale organisaties. Met EPLÚ Management Support
levert zij diensten op het gebied van projecten & events, communicatie en marketing.
Anne Marie is onder andere werkzaam als organisator, vertaler, tekstschrijver en editor.
Als marketeer denkt zij vanuit haar eigen social media-ervaringen met haar opdrachtgevers mee over de marketing en communicatie van het vermarkten van hun product of
bedrijf en de uitvoering van de gemaakte plannen hiervoor. In 2017 heeft Anne Marie Team EPLÚ opgericht, een
team van sprekers, trainers en gastdocenten die écht het verschil maken, ontstaan uit persoonlijke samenwerkingen. Alle aanvragen voor deze inspirerende sprekers - die ieder onderscheidend zijn met hun eigen
specialisme - worden door Anne Marie met een geheel eigen aanpak van A tot Z en op maat gearrangeerd.

