
GEWENSTE 
INTIMITEITEN

Plaats een sticker op eigen of andermans  
lichaamsdeel dat om fysieke aandacht vraagt

CIRCUS ENGELBREGT 
PRESENTEERT

Een ontvangst performance 
en interactieve lezing met als 
thema ontmoeten en raak-
baar zijn. Een verdiepende 
experience voor (relatie)
events, en organisaties waar 
mensen het met elkaar moe-
ten rooien.



Hoe zou het zijn als… jouw gasten in een simpele performance 
ervaren waar hun angst en verlangen zit binnen dit onderwerp? Als ze 
in een interactieve lezing ondervinden hoe wij als cultuur omgaan met 
raakbaarheid en wat er nog meer mogelijk is in een ontmoeting?

Dat is mogelijk als u de performance en/of interactieve lezing PLEASE 
TOUCH boekt. Wij maken de lezing voor uw specifieke situatie op maat. 
Wij komen naar het evenement, uw instelling of bedrijf. 

Na de performance en interactieve lezing ga je naar huis met:
>  Meer inzicht in je eigen verhouding tot aanraking omdat je er letter-

lijk iets in hebt ervaren.
>  Een nieuwe kijk op hoe onze cultuur omgaat met dit onderwerp en 

wat er nog meer mogelijk is in werkrelaties als je tijdelijk je vanzelf-
sprekende gedrag loslaat.

>  Een opgeruimd gevoel, oh ja raakbaar zijn kan gewoon en het levert 
energie en vertrouwen op in je (werk)relaties.

Zo werkt het
Performance: We installeren onze PLEASE TOUCH stickers. We stellen 
aan bezoekers de vraag: “Wilt u aangeraakt worden?” Als het antwoord 
“ja” luidt: “Waar wilt u dit dan? Wilt u dit hard of zacht?” De bezoekers 
die aangeraakt willen worden krijgen een sticker en mogen die plakken 
op het lichaamsdeel dat wij mogen aanraken. Bij antwoord “nee”: “wat 
fijn dat u uw grenzen aangeeft!”
Interactieve lezing: In de lezing tonen we tot de verbeelding spre-
kende voorbeeldprojecten in het thema grenzen en verlangens in een 
contact. We hebben ruime ervaring om een groot publiek mee te nemen 
met korte actieve oefeningen. Daarin onderzoeken we op uiterst veilige 
wijze de dunne grens tussen angst en verlangen rondom aanraking.

PLEASE TOUCH is ontwikkeld door kunstenaars Martijn Engelbregt 
en Marjolijn Zwakman. Beiden voeren al geruime tijd artistieke 
projecten uit om met een publiek te onderzoeken wat er nog meer 
mogelijk is in contact tussen mensen, buiten ongeschreven regels 
en protocollen.
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Marjolijn Zwakman 
www.marjolijnzwakman.nl
info@marjolijnzwakman.nl
06-4870 4941

PLEASE TOUCH is op de volgende plekken uitgevoerd

Herken je dit? 
Je creëert een evenement waar het thema ontmoe-
ten en raakbaarheid een rol in heeft. Je weet dat 
dit een beladen onderwerp kan zijn, toch wil je dat 
mensen hun vaste babbel hierover loslaten en hen 
meenemen in een ervaring binnen dit onderwerp.

http://www.circusengelbregt.nl
http://www.marjolijnzwakman.nl
https://www.ddw.nl/
https://dublin.sciencegallery.com/
https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/
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https://www.arti.nl/
https://www.kranenburgh.nl/

