VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES
Ontdek de Kracht van Kunst voor Teambuildingsactiviteiten en Bedrijfsuitjes

Cultuurhuis Wherelant is het centrum voor kunst en
cultuur in Purmerend met een breed aanbod voor
bedrijven en organisaties. Wij verzorgen volledig op
maat een bedrijfsuitje of teambuildingsactiviteit in ons
eigen pand of op locatie. Ons pand met ruime ateliers,
een theaterzaal en een gezellige foyer zijn bij uitstek geschikt om zowel grote als kleine groepen te ontvangen.
Cultuurhuis Wherelant beschikt over een groot netwerk
van professionals op het gebied van beeldende kunst,
theater, dans en muziek. Wij zijn daarom als geen ander
in staat met kunst en cultuur een verrassende activiteit
aan te bieden.

Mogelijke thema’s:
•
Elkaar beter leren kennen
•
Creativiteit stimuleren
•
Anders naar je werkplek
kijken
•
Van Oud naar Nieuw
transformeren

Het aanbod varieert van schilderen of filmen met je
I-pad tot fotograferen, beeldhouwen, theatersport of
bijvoorbeeld samen een groepsportret schilderen. De
mogelijkheden zijn talrijk en wij kunnen voor ieder wat
wils aanbieden, afgestemd op de behoefte van uw medewerkers.
Elk bedrijfsuitje kan bovendien worden afgesloten met
een blijvend aandenken in de vorm van een kunstwerk,
foto- en/of filmregistratie.

“ Kunst is het middel om mensen met elkaar te verbinden en anders te laten kijken naar zichzelf en hun omgeving.
Hierdoor ontstaat ruimte voor vernieuwing en verandering”.

Innovatie

creativiteit
inspiratie
verrassing
ENERGIE

Teambuilding

Samenwerken

Mogelijke doelstellingen:

Plezier en ontspanning beleven
Out of the box leren denken
Communicatie verbeteren
Samenwerken
Teamgevoel versterken
Elkaar beter leren kennen
Creativiteit stimuleren
Anders naar je omgeving kijken
Kwaliteiten ontdekken
Met veranderingen omgaan

Dat zou een perfect bedrijfsuitje zijn. Bedrijfsleven
en cultuur staan niet direct
naast elkaar. Qua prioriteiten, qua type mensen

en qua werkspirit. En toch
eigenlijk zo dichtbij in ons
eigen Purmerend, blijken
Cultuurhuis Wherelant
en ons bedrijf juist elkaar
op al die punten wel te
raken en te begrijpen.
Met een serieuze intake,
een luisterend oor, goed
overleg en aanvoelen. Een
geweldige inzet leidde tot
een erg afwisselende dag
met alle bovengenoemde
aspecten. Spelenderwijs
voor ieder wat wils. Wij
kijken met een verrassend
leuk gevoel hierop terug.
Cultuur en bedrijfsleven
voegen erg goed.“
Mark Kreutzelman
Dierenartsenpraktijk
Purmerend

VERHUUR VAN

“Een moment om anders
met elkaar om te gaan.
Anders dan al die andere
dagen dat we samen met
elkaar omgaan: werken.
Dat is het doel van een
bedrijfsuitje. Liefst voor
iedere medewerker leuk.
Liefst iets anders of meer
origineel dan al die andere
bedrijfsuitjes. Liefst met
iets van teambuilding.
Liefst met momenten
tot nadenken. Liefst met
napraat. Liefst met een
gedachte mee naar huis
en liefst met iets blijvends
voor later.

RUIMTES VOOR VERGADERINGEN
EN FEESTJES

Diverse bedrijven gingen u al voor zoals
Dierenartsenpraktijk Purmerend met een
teambuildingsmiddag met improvisatietheater
en een workshop beeldhouwen in speksteen.

Cultuurhuis Wherelant verhuurt diverse (vergader)ruimtes in een creatieve en inspirerende omgeving voor zowel kleine als grote
groepen. U kunt kiezen voor een atelier, de theaterzaal, de studio, het theorielokaal, de foyer of een combinatie van ruimtes.

  Cultuurhuis Wherelant    info@wherelant.nl
  Van IJsendijkstraat 403    www.wherelant.nl
  1442 LB  Purmerend
   0299 - 434 777

PRAKTISCHE INFORMATIE
Uitgebreide informatie over ons aanbod vindt u op onze
website www.wherelant.nl onder de kop bedrijven.

Duur

De duur van een workshop varieert tussen  2 en 4 uur.
De tijdsduur kan in overleg worden aangepast en is
afhankelijk van het doel.

Optioneel

• high tea, lunch, borrel of diner
• een blijvende herinnering in de vorm van een  
  kunstwerk en/of foto- en filmregistratie

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte, de
duur van de workshop, keuze voor de discipline en het
gebruik van materialen. Wij maken graag vrijblijvend
een offerte op maat.

De opbrengst

Een deel van de opbrengst uit commerciele activiteiten
besteedt Cultuurhuis Wherelant aan programma’s voor
speciale doelgroepen als mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Contact

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Cultuurhuis
Wherelant voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan
contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.

