Model Draaiboek Participatief MDt-festival
MDt-organisatie niet vergeten:
- Draaiboek printen
- Namenlijst + markers
- Reiskostenformulieren
- Spelletjes
Tijd
11:45
12:00 –
12:30
12:30 –
13:00
13:00 –
15:45
15:45 –
16:15

Wat
Opgehaald
station xx
Auto legen van
xx + eerste
voorbereiding
Lunch
Voorbereiding

Wie

Festivalgroepje
Festivalgroepje
xx

16:30 –
16:45

Over de streep

xx

16:4517:45

Het MET
vragenspel

xx

17:45 –
18:00

Samenvatting
MET
vragenspel

Meenemen
Spelletjes
(iedereen)

Festivalgroepje

Inloop met bij
de balie
ontvangt en
registratie
Welkomswoord

16:15 –
16:30

Uitleg
We worden door een pendelbusje
opgehaald

xx

xx

Even relaxen voordat we aan de
slag gaan
- Aankleding
- Registratiebalie
- Beamer + laptop
- Ruimte (stoelen/tafels)
Bezoekers krijgen buff/sjaaltje en
kleurstickers.
1. Welkom heten + bedanken dat
iedereen er is (G+M)
2. Voorstellen dagvoorzitters
(G+M)
3. Dagprogramma doornemen (G)
4. Korte uitleg MET/MDT (M)
1. Uitleg spel (M)
2. Voorlezen stellingen (G)
3. Spel wordt gespeeld
4. Bespreken resultaten,
conclusie en slot gedachten (M)
1. Uitleg speldoel, ruimte indeling
en de regels (M)
2. Per groep munten op laten
halen bij de balie (M).
3. xx bij de balie en delen muntjes
en voorbeeldvragen uit
4. Voorbeeldgesprek en post-it
muntje uitwisseling (M+G)
5. Herhaling spelregels (M)
6. Vragenspel wordt gespeeld
1. Terugkoppeling geven
(voorbeelden sticky wall), buis
laten zien, vragen aan het
publiek:
- Hoe vonden jullie het?

Alle spullen van
kantoor
Laptop + pp
Namenlijst, buff,
kleurstickers
Microfoon

Microfoon,
stellingen op de
pp
Balie: muntjes,
vragen
Uitleg:
pp met uitleg,
microfoon

Microfoon,
sticky wall, buis

Wat ben je te weten
gekomen van een ander?
- Wat was het leukste wat je
over iemand hebt geleerd?
- Wat heb je ontdekt over
een ander?
Korte introductie van de pitches:
Meer te weten komen over de
stuurgroepen pitch introduceren
en mensen naar voren roepen
Aankondigen eten er kunnen
spelletjes gespeeld worden
-

18:00 –
18:30

Korte pitch
stuurgroep en
regio’s

xx

18:3019:00

Eten

xx

19:00 –
21:00

Aankondiging
en DJ/dansen/
spelletjes

xx

21:00 –
21:30

Opruimen

Festivalgroepje

1. Mededelen dat het
reiskostenformulier opgehaald
kan worden bij de balie
2. Aankondigen feestje er kunnen
spelletjes gespeeld worden
gezamenlijke afsluiting en
bedanken iedereen en
partners.
3. Dansen/spelletjes spelen
Spullen naar auto brengen

Microfoon, pp
met foto’s
Spelletjes
klaarleggen op
de tafels (door
iedereen
festivalgroepje)

ALLES

