JEANNETTE WELP
Keynote spreker en musicus
Jeannette Welp is een
veelgevraagde spreker voor
onderwijs, zorg, bedrijfsleven
en overheid. Jeannette Welp
studeerde
af
aan
het
Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam
en
is
een
begenadigd
dwarsfluitiste.
Daar waar veel sprekers
alleen over samenwerking en

BOOMWHACKERS
Je handen, je voeten, je stem
maar zeker ook boomwhackers
zijn geweldige instrumenten
om muziek te maken en de
kracht van muziek te ervaren.
Een boomwhacker ziet eruit
als een felgekleurde plastic
buis, maar is een officieel
percussie-instrument. Bij een
keynote speech van Jeannette
Welp krijgt ieder-een een
boomwhacker en worden alle
deelnemers muzikanten in een
groot orkest. Zo ervaart men
de verbindende kracht van
muziek!

TESTIMONIALS
verandering praten, voegt
Jeannette Welp een extra
dimensie aan haar inspirerende
verhaal
toe:
spelenderwijs neemt ze haar
publiek mee en ervaart een
iedereen den lijve hoe
krachtig muziek is door
samen met elkaar muziek te
gaan maken.

‘De flair van een Amerikaan met de humor van een Brit en
Noord-Hollandse nuchterheid met de uitstraling van Jodie
Foster meets Sandra Bullock…’
- TEDx
‘Het was hartstikke leuk dat iedereen zo enthousiast meedeed
en dat er gelachen werd. Dat is al verbinding, waardoor je
samen verder komt. Dat heeft alles te maken met de manier
waarop Jeannette het brengt, zo enthousiast waardoor
iedereen erin mee getrokken wordt.’
- Gemeente Heerhugowaard
‘Jeannette Welp heeft een hele interessante en professionele
interactieve presentatie gegeven, waarbij ze zo’n 500 gasten
van ons netwerksymposium met elkaar in contact heeft
gebracht door middel van muziek.’
- Jeroen Bosch Ziekenhuis

CONTACT
Management Jeannette Welp:
Jaap Voerman – Novella Media B.V.
06 53 33 26 51
085 877 01 70
info@novella.nl
www.jeannettewelp.nl
www.novella.nl

JEANNETTE WELP

SAMEN! DE VERBINDENDE
KRACHT VAN MUZIEK
In haar interactieve en
inspirerende keynote speech
zorgt
Jeannette
Welp
ervoor dat de energie bij
de deelnemers weer gaat
stromen. Ze laat daarbij de
zaal de laatste inzichten uit
de neurowetenschap zelf
ervaren. Voordat men het door
heeft, wordt er samen muziek
gemaakt met handen, voeten,
de stem en boomwhackers.
Jeannette is de dirigente die
laat voelen dat veel Ikjes een
prachtig Samen! vormen.

Zo ontstaat er verbinding en
vertrouwen om samen met
elkaar tot positieve acties
te komen. Het activeren,
verbinden
en
motiveren
van grote groepen mensen,
om een gezamenlijk doel te
bereiken, is de persoonlijke
Why van Jeannette Welp. De
combinatie van kennis over
ons brein, humor en samen
muziek gaan maken, maakt
Samen! de perfecte bijdrage
van uw congres, studiedag of
teammeeting!

WORLD CAFÉ OF
WORKSHOP
Het World Café is een
prachtige
werkvorm
die
mensen en organisaties in
beweging zet, of het nu om 20
deelnemers of 2.000 gasten
gaat. Alvorens met elkaar in
dialoog te gaan houdt een
moderator een inspirerende
keynote speech om de
deelnemers in de juiste
mindset te krijgen. Jeannette
Welp
heeft
met
haar

keynote speech de ideale
inleiding voor het World Café.
Zij is dan tevens gedurende
de hele sessie de moderator.
Ook een workshop of
masterclass geeft Jeanette
Welp met veel plezier. Op
basis van het gewenste doel
en de doelgroep adviseren
we graag welke vorm het
beste past!

Lees meer op www.theworldcafe.nl

ONS BREIN EN
MUZIEK
De afgelopen eeuw hebben
wetenschappers steeds meer
ontdekt over de werking
van ons brein. In 1990
werden door de toenmalige
president George Bush sr. de
jaren ’90 uitgeroepen tot het
‘Decade of the brain’. In de
21ste eeuw is er een enorme
versnelling gekomen rond
onderzoek en aandacht voor
ons brein. Publicaties van
onder meer Dick Schwaab
en Erik Scherder hebben
daartoe zeker bijgedragen.

Daarbij staat muziek ook in de
belangstelling. Er is inmiddels
bewezen hoe krachtig muziek
kan helpen bij Alzheimer
patienten. Wetenschappelijk
bewijs toont ook aan dat bij
het maken van muziek, de
linker- en rechterhersenhelft
gelijktijdig worden geactiveerd. Zo zijn we in staat
om creatief te denken,
oplossingen te bedenken en
je met elkaar te verbinden.

