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cratiseert. Elke avond is het genieten van uitvoeringen en presentaties van heel verschillende kwaliteit. De inzet is altijd groot en dat
heeft alles te maken met de drijvende kracht (drive) van de begeleiders en organisatoren, die de vijf
wielen van vraag, spel, kwaliteit en
intensiteit, animatie en sturing
schijnbaar moeiteloos in elkaar
laten draaien. De door Rippen en
Bos aangedragen dynamiek van
het spel dat de tweede werkelijkheid tijdelijk voorrang geeft boven
de eerste, biedt wat mij betreft
interessante aanknopingspunten.
Mijn waarderende wow! gaat dan
ook eerder naar die fragmenten
van Events & Beleven waarin deze
dynamiek aan de orde is, dan naar
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