Welkom bij Shofukan!
Rustig gelegen in één van de
laatste intacte vooroorlogse hofjes
van Rotterdam, aan de pittoreske
Charloisse kerksingel 32-14 in
Oud Charlois, staat een prachtige
kleuterschool uit 1929. Het pand is
ontworpen door architect A.J. van
Doorn (1870-1950) en dient onder
meer als thuisbasis voor het Japans
cultureel centrum. Het pand, dat
als één van de weinige gebouwen
in Rotterdam aan de Amsterdamse
School herinnert, is vrijwel volledig
intact gebleven. Er zijn nog veel
oorspronkelijke details: van de houten toegangsdeuren tot het
tegelwerk op muren en vloeren,
van het glas-in-lood tot de bankjes
in de gymzaal en van de granito
gootsteentjes tot de degelijke materiaalkasten in de lokalen.
U kunt deze inspirerende ruimtes
- inclusief de (Japanse) tuin rond
Shofukan Locatie - huren voor uw
eigen activiteiten. Of het nu vergaderingen, (team-) trainingen,
cursussen, conferenties, wekelijkse
lessen, zakelijke gesprekken, presentaties, filmshoots of fotosessies
zijn: u bent voor alle bijeenkomsten
(uitgezonderd bruiloften en partijen) bij ons aan het goede adres.
Wij leggen de beschikbare ruimtes
in deze brochure graag aan u voor.

Ervaar

Vergaderlokaal

het zelf!

2 tot 18
€225,- excl. btw
gesprekken, vergaderingen, trainingen, lessen,
lezingen, brainstorming, cursussen, clinics,
recepties, board meetings, film- en fotowerk
modern, licht, uitzicht op de
Japanse tuin en theehuis Senshin-an
whiteboard, flip-over, iPodspeler, ontvangstruimte (78m²) en binnentuin
(ideaal voor groepsopdrachten en lunch)
beamer, projectiescherm,
catering, workshops

• bijzondere, rustige omgeving, dorps en verscholen - èn gratis
parkeren
• uniek theehuis en een unieke (Japanse) tuinen
• buiten eten en werken
• tipi in de binnentuin waarin vergaderd kan worden
• overnachten in de buurt
• bijzondere lunches en diners
• bevlogen docenten en trainers
• kleinschalige eigen events in ontvangstruimte,  lokaal, bibliotheek, dojo en tuin/tipi
• unieke combinatiemogelijkheden van vergaderen/workshops
• activiteiten gericht op de ontwikkeling van de organisaties,
teams of medewerkers
• bijzondere teamuitjes

Aantal personen

Bibliotheek

Ontvangstruimte

Aantal personen
Kosten per dagdeel
Doel

Kenmerken
Faciliteiten

Extra

2 tot 20
€ 225,- excl. btw
gesprekken, vergaderingen, trainingen, lessen,
lezingen, brainstorming, cursussen, clinics,
recepties, board meetings, film- en fotowerk
huiselijk - boeken rondom - uitzicht op de
Japanse tuin
whiteboard, flip-over, iPod-speler, ontvangstruimte (78m²) en binnentuin (ideaal voor
groepsopdrachten en lunch)
beamer, projectiescherm, catering, workshops

Kosten per dagdeel
Doel

Kenmerken
Faciliteiten

Extra

Aantal personen
Kosten per dagdeel
Doel
Kenmerken
Faciliteiten

Extra

5 tot 50
€225,- excl. btw
gesprekken, clinics, recepties, ontvangsten, filmen fotowerk
elementen uit voormalige kleuterschool en
Japan, lichte dakkoepel, toiletten en douches
bar, keukentje, Japanse zithoek, whiteboard,
flip-over, iPod-speler en binnentuin (ideaal voor
groepsopdrachten en lunch)
beamer, projectiescherm, catering, workshops

Japanse dojo

Aantal personen
Kosten per dagdeel
Doel

Kenmerken

Faciliteiten

Extra

7 tot 70
€ 250,- excl. btw
gesprekken, vergaderingen, meditatie, trainingen, lessen, lezingen,
brainstorming, cursussen, clinics,
recepties, board meetings, film- en
fotowerk
traditioneel Japans, met tokonoma, kamidana en uitzicht op de
Japanse tuin
whiteboard, flip-over, iPod-speler,
ontvangstruimte (78m²) en binnentuin (ideaal voor groepsopdrachten
en lunch)
beamer, projectiescherm, catering,
workshops

Japanse tuin en binnentuin

U komt het terrein van Shofukan Locatie binnen via
de prachtige tuin van Japans cultureel centrum Shofukan. De traditionele poort geeft toegang tot een
intiem, groen overladen, ommuurd paradijsje. Links
vangt u een glimp op van de dojo (oefenruimte);
loopt u de hoek om, dan ziet u aan het eind van het
stenen pad de hoofdingang van het oude schoolgebouw. Rechts passeert u de toegangspoort tot de roji
(Japanse theetuin). Deze tuin is tijdens theebijeenkomsten open voor deelnemers of te bezichtigen op
afspraak. Meer informatie kunt u vinden op de web
site van Shofukan: shofukan.nl.

Workshops

Op de volgende pagina leest u meer over workshops en
sessies die Shofukan organiseert voor een teamdag, personeelsuitjes, individuele medewerkers of ter aanvulling op
uw eigen vergaderprogramma (bijvoorbeeld na de lunch
of aan het begin of einde van de dag). De duur is 1,5 tot 2
uur, afhankelijk van uw wensen. In alle workshops kunnen
wij accenten leggen die voor uw team of groep van belang
zijn, of dat nu teambuilding is, het verbeteren van vaardigheden, de onderlinge samenwerking, een moment van
ontspanning of out-of-the-box denken en doen.

Ook wordt rekening gehouden met uw specifieke doelgroep:
het bestuur of directieteam, het middle management of
collega’s op de werkvloer. Alle workshops worden gegeven
door gekwalificeerde docenten die verbonden zijn aan
Shofukan Coaching en Japans cultureel centrum Shofukan.

Overzicht workshops

Aikido (zelfverdediging)
Een gevechtskunst zonder verliezer. Deelnemers krijgen
zicht op het effect van hun eigen communicatie en de
manieren waarop aikido hieraan kan bijdragen. Fysiek
aan de slag met oefeningen die in de dagelijkse praktijk
toepasbaar zijn.

Kobudo (klassieke Japanse krijgskunsten)
Bij Shofukan krijgt u de kans niet alleen de beschouwende,
maar ook de praktische kant van de Japanse krijgskunsten te
ervaren. Deelnemers maken kennis met basisprincipes van
de ‘weg van het zwaard’ en leren de lessen van het klassieke
budo van binnenuit begrijpen.

Chanoyu (Japanse theebijeenkomst)
Ivy Ross, directeur van Disneyland Orlando, laat haar
medewerkers de theeceremonie - meest complexe van
alle Japanse kunsten - uitvoeren om de ervaring van
schoonheid, observatie, rust en focus te ervaren en zo tot
betere prestaties te komen. Tijdens de bijeenkomst in het
authentieke theehuis Senshin-an maken de deelnemers
het ritueel van binnenuit mee.

Shinto-oefeningen
Shinto is een oeroude Japanse wereldbeschouwing. Deelnemers doen tijdens de workshop verschillende traditionele
oefeningen die de adem tot rust en het lichaam in evenwicht
brengen. Men leert zich vrijer te bewegen en daardoor respect te krijgen voor het gedrag van anderen.
Shodo (Japanse kalligrafie)
Japanse karakters dienen op één bepaalde volgorde
geschreven te worden, maar dat is mogelijk in vele stijlen.
Deelnemers maken kennis met de kunst van het shodo en
de achtergronden ervan; vervolgens gaan zij zelf aan het
werk met het creëren van hun eigen kalligrafie.

Do-in (meridiaanstrekkingen)
Deelnemers leren de meridianen of energiebanen in het
lichaam gericht te rekken en strekken en vrij te maken. De
Ki (= levensenergie). Do-in is gericht op het bevorderen
van gezondheid en het herwinnen van kracht – ideaal dus
wanneer je met een team weinig op het fysieke vlak werkt. Sushi workshop
Taji the Chef presenteert unieke kookworkshops bij ShoIkebana (Japanse bloemsierkunst)
fukan, zoals sushi maken op traditioneel Japanse wijze.
Ogenschijnlijke eenvoud en essentie vormen de basis van Uiteraard worden de sushi ook opgegeten en zullen de
deze creatieve workshop. De deelnemers krijgen oog voor deelnemers vele nieuwe ontdekkingendoen…
het creëren van ruimte en het verkennen van de mogelijkheden van het natuurlijke materiaal, waarin schoonheid
Taiko (drum)
tot uiting komt. Hierbij vormen persoonlijke vragen of
Wie aan Japanse muziek denkt, denkt misschien direct aan
team-items (ontwikkelen van een visie, project, idee) het
de Japanse taiko. Dit woord betekent letterlijk ‘dikke tromuitgangspunt.
mel.’ In de workshop leert u de basisritmen kennen en zult
u zelf ervaren hoe het is om te drummen. Bij uitstek een
Japanse taal en cultuur
teambuildende workshop.
Deelnemers maken kennis met de taal en cultuur van
Japan en krijgen achtergrondinformatie over sociaal en
Zazen (meditatie)
zakelijk verkeer met Japanners. De workshop is bedoeld
De Japanse meditatievorm uit Boeddhistische kloosters;
voor mensen die kennis willen maken met Japan en/of de deelnemers maken kennis met de basisprincipes van zit- en
Japanse taal.
loopmeditatie, met uitleg over de effecten op het dagelijks
leven. Een prachtig moment van diepe rust op de dag!

Genoemde huurprijzen zijn geldig in 2015.
Behoefte aan klantbeoordelingen? U vindt
ze op onze website!

Shofukan Locatie
Charloisse kerksingel 32-14
3082 DB Rotterdam

06-11327926
info@shofukanlocatie.nl
shofukanlocatie.nl

