MASTERCLASS – PRESENT IN ENGLISH
Anne Spies & Amanda Wolzak
Incompany (4 tot 10 deelnemers) 9:30 uur - 17:00uur
€ 1.250 per trainer/per dagdeel excl. BTW + toeslag tweede trainer
Anne & Amanda - www.frankkouws.com

WHAT
Help, je presentatie moet in het Engels!
Niet altijd eenvoudig als het niet je
moedertaal is. Inhoudelijk lukt het wel maar
de nuances in de taal ontbreken. Je voelt je
onzeker voor een groep: de rust, het gemak
en de vanzelfsprekendheid die je hebt in je
eigen taal ontbreekt als je in het Engels
moet spreken. Minder humor en de
woorden komen niet vanzelf en over je
uitspraak ben je niet tevreden. BUT: we
kunnen hieraan werken.

HOW
Je hebt al een training met Spies&Spreken
gedaan, je pitch staat in de grondverf. Nu
gaan we in het Engels werken. Met korte en
praktische oefeningen helpen we je om
zelfverzekerd te spreken en jezelf in een
minuut te presenteren. We gaan aan de
slag met je uitspraak, dictie, tempo en jouw
eigen leerdoelen voor deze training. We
spreken de hele dag Engels en aan het
einde van de dag heb je meer weet van je

valkuilen én je kwaliteiten. Je hebt meer
vertrouwen in spontaan te spreken.

WHO
Amanda Wolzak is regisseuse, actrice en
trainer. Zij is geboren in Zuid-Afrika en
woonde veel in Engelstalige landen. Ze is
volledig tweetalig. Amanda is flexibel,
geestig, luistert goed en spreekt prachtig
Engels. Als trainer werkt zij in Nederland en
in het buitenland met als specialisatie
Presenting with Impact.
Anne Spies woonde en werkte korte
periodes in Engeland, Curaçao, Amerika en
Ierland. Toch geeft ze liever een training in
het Nederlands want dan komt de taal
vanzelf. Nog meer dan anders is deze
masterclass voor haar dus ook een kans om
zelf te leren.
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