
 

 

 

 

 

 

 
Pagina 1 van 2 

 

www.MagischSpreker.nl - gerard@dubuf.info - 06-55182487 

                                                                  gerard@dubuf.info  www.TechnischTrainer.nl  

www.Goochelaars.info                                                                          

 agisch Spreker 

 

Bavel, Mei 2018 

 

Hallo, 

Gerard du Buf verzorgt als Magisch Spreker bijzondere lezingen en workshops. 

Van heel kort en informeel tot uitgebreid en zakelijk, maar altijd leerzaam en entertainent. 

Hieronder aanvullende informatie. 

Overspoelend 

 

Een centrale lezing voor een groep. Veel 

informatie en veel entertainment. Algemene 

communicatie informatie met daarin uw thema 

verwerkt. 

• Centraal optreden voor de groep 

• Altijd maatwerk 

• Locatie regelen door opdrachtgever 

Voor de rest niets te regelen. 

• Close-up optreden kan ervoor/na 

• Groep ongeveer 10 - 300 personen 

• Tijdsduur van 30 tot 60 minuten 

• Prijsindicatie van € 600,- tot € 950,- 

 

  

 Actief 

 

Een training over communicatie en af en 

toe wat goochel-effecten. Communicatie 

informatie en oefeningen waarbij u veel 

leert over communicatie en over uzelf. 

• Een training voor een groep met 

oefeningen en werken in groepjes.  

• Locatie regelen door opdrachtgever 

Voor de rest niets te regelen. 

• Groep ongeveer 10 - 30 personen 

• Tijdsduur 1 dag of 2 losse dagdelen 

• Prijsindicatie van € 950,- tot € 1450,- 
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 a g i s c h  S p r e k e r  

 

 

Zijn er nog vragen over inhoud, beschikbaarheid of wilt u een offerte voor uw situatie, 

neem dan gerust even contact met mij op. 

Hartelijke groet en graag tot ziens,  

 

 

Gerard du Buf – Magisch Spreker 

Magie in Communicatie 

 

 gerard@dubuf.info  

 06-55182487 

 Baayewei 6 - 4854KC - Bavel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: 

• Prijs-indicaties en prijzen zijn inclusief reiskosten en exclusief BTW. 

• Wilt u gebruik maken van de Engelse taal? No problem! 

• Wij streven continue naar verbetering met als resultaat regelmatig kleine aanpassingen. 

Prijzen, details en inhoud kunnen dan ook beperkt afwijken van de gegevens op de website 

en van deze PDF. 
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