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In deze nieuwsbrief een herinnering aan het afgelopen najaarsweekend in
Biezenmortel met de workshop van de internationaal zeer gewaardeerde
sociodramatist Ron Wiener over ‘Verborgen dynamiek in teams en
groepen’.
Twee leden vertellen iets over hun ervaringen: Carlo le Sage en Lieneke
Gerzon.

1. Workshop met Ron Wiener (door: Carlo le Sage)
Het is al weer enkele maanden geleden dat de VVP de workshop organiseerde met Ron Wiener. Ron Wiener is een expert op het gebied van
sociodrama. Ik heb niet de intentie een samenvatting te geven over wat
we hebben gedaan dit weekend, meer wil ik kort mijn persoonlijke
beleving schetsen.
Vanuit een comfortabele stoel, bedoeld ter ondersteuning van zijn rugklachten, faciliteert hij de groep twee dagen lang in een intens creatief
proces.
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Wiener vertelt dat Moreno minder over sociodrama heeft geschreven dan
over psychodrama. Met als gevolgd dat sociodrama minder is vastgelegd.
Daardoor heeft zij zich vrijer kunnen ontwikkelen, zonder al te veel
schatplichtig te moeten zijn aan zijn grondlegger. Dat creëert ongelooflijk
veel variëteit in aanpak en in methodiek van sociodrama.
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Voor mij was het weekend een hernieuwde kennismaking met theater.
Oorspronkelijk acteur en theatermaker, heb ik de overtuiging dat theater
nog altijd een stiefkindje is binnen psychodrama. Met Ron Wiener ervaar ik
de door mij zo gewenste verbinding tussen beide disciplines. Onophoudelijk vond er een bevruchting plaats tussen theater en psychodrama, en
voor mij was dat inspirerend.
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Naast het heen en weer bewegen tussen theater en therapie beweegt sociodrama onophoudelijk heen en weer tussen de groep en zijn afzonderlijke
deelnemers. De groep is de motor en de protagonist voor de processen die
zich afspelen.
In een van de oefeningen waar de invulling van de VVP als vereniging cen-
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traal staat merk ik hoe de meer algemene thematiek contact maakt met
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mijn persoonlijke geschiedenis. De groep, thema, en mijn eigen persoonlij-
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ke geschiedenis komen bij elkaar en verschaffen mij een bevrijdend
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‘action-insight’. Ieder lid van de vereniging heeft een familierol toebedeeld
gekregen. Ik zelf ben een oom van wie de geschiedenis nooit onthuld is.
Ik ben een bastaard. In een familieontmoeting komt het geheim op tafel.
Ik merk dat ik lijd onder de mantel der liefde die het geheim probeert glad
te strijken en ik spreek mij met verve uit voor transparantie.
Dit is wat ik in mijn eigen familie nooit met zoveel energie heb kunnen
doen waardoor het een helend effect heeft op me. Geweldig.
Ik heb genoten van het weekend, van Ron, van de groep en van de openheid die er gaandeweg ontstond.

2. Workshop met Ron Wiener (door: Lieneke Gerzon)
Het contract / thema van het VvP weekend was ‘Verborgen dynamiek in
teams en groepen’.
Ron Wiener liet ons kennismaken met diverse werkvormen van sociodramatisch werken, waarbij de dynamiek van het spel en vele rolwisselingen centraal stonden.
Eén van de werkwijzen die werden ingezet, was het ‘taggen’, wat inhoudt
De Beukenhof, Biezenmortel

dat wanneer je, als toeschouwer, nieuwe spelinput meent te hebben, je
een speler aan mag tikken en diens plaats in mag nemen. Hierdoor werd
het mogelijk dat het spel van moment tot moment totaal wijzigde, want in
sociodrama kan er te allen tijde een andere situatie ten tonele komen.
Zoals Ron het benoemde: “In psychodrama bewandel je één rechte lijn en
bij sociodrama is het mogelijk om bij iedere rotonde een andere afslag te
nemen”.
In sociodrama wordt verder gekeken naar het universele karakter van een
casus, waardoor ook zomaar de Nederlandse regering ten tonele kan
komen. Toch zijn er ook veel overeenkomsten; de rolinstructies, de voorwaarden waar een sociodrama aan ‘dient’ te voldoen.
Al met al vond ik het een inspirerende 1e dag en weekend; het spelen was
leuk en verfrissend, de dynamiek ook. Maar het was tegelijkertijd ook
chaotisch bij tijd en wijle. Mooi om het weekend mee te hebben gemaakt,
maar een sociodrama neerzetten: néé, dat gaat me niet lukken…
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Activiteiten 2013 (door: Bart Spijkerboer)
Voor 2013 zijn verschillende evenementen gepland. In een eerdere mailing
zijn de meeste al gemeld, hieronder zetten we ze nogmaals op een rijtje.

NAP Algemene Leden Vergadering
Op 13 april vindt de ALV van de NAP plaats in Utrecht (De Witte Vosch)
(najaarsvergadering gepland op 9 november).
FEPTO conferentie 2013
Van 12 tot 14 april vindt in Santander, Spanje, de 8ste FEPTO conferentie
Santander, Spanje

plaats. Voor meer informatie over deze conferentie verwijzen wij naar de
FEPTO nieuwsbrief (zie de link op onze website op pagina Actueel).
Voorjaarsdag 2013
Op 15 juni houden wij in Opijnen weer onze jaarlijkse voorjaarsdag, deze
keer in Opijnen (bij Allium Partners, Zandstraat 44, 4184 EG Opijnen;
routebeschrijving: www.allium.nu/waar.html). Naast het netwerken zijn de
twee belangrijkste onderdelen de ALV en een workshop.
1. Algemene ledenvergadering
We beginnen dit weekend met de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Daarin bespreken we de verschillende activiteiten van de vereniging. En
we ondersteunen het bestuur in hun plannen.

Allium Partners, Opijnen

2. Workshop
Verder werken we op deze dag met de ‘Dynamische Stad’, gebaseerd op
de ‘Stad van Axen’ van Ferdinand Cuvelier.
Anet Roes, collega psychodrama-trainer, laat ons kennismaken met dit
werkmodel. Kijk alvast op: www.swiro.nl.
Plaats en kosten
We hebben een nieuwe locatie gevonden in het centrum van het land, in
Opijnen. Kosten zijn € 65,- per persoon. Aanmelden kan binnenkort.
Zomernetwerkavond 2013
Op 20 september hebben we weer een netwerkavond, ook in Opijnen.
Met een nieuwe opzet van de avond, ontmoeten we elkaar rond het thema
netwerken.
Najaarsweekend 2013
Eind november (16/17 òf 23/24 november) hebben we weer ons najaarsweekend gepland. Deze vindt waarschijnlijk plaats in Biezenmortel.
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