WIE WORDT DE VERTELAMBASSADEUR VAN HET JAAR 2016?
Een open verkiezing van en door vertellend Nederland en Vlaanderen
Voor het tweede jaar is deze verkiezing een gezamenlijk initiatief van Nederlandse en Vlaamse
Vertelorganisaties! Deze verkiezing doorloopt drie rondes:
1ste ronde: de nominaties. Iedereen kan een verteller uit Nederland of Vlaanderen nomineren.
2de ronde: de shortlist. De vakjury stelt een shortlist samen uit de genomineerden.
3de ronde: de verkiezing. De vakjury onderzoekt en toetst de genomineerden aan de criteria en kiest
uit één van hen de Vertelambassadeur voor Nederland en Vlaanderen van het Jaar 2016.
De bekendmaking is op het Vertelevent op zaterdag 23 januari 2016.

Wat kun jij doen? NOMINEREN!
Stuur vóór zondag 22 november 2015 een e‐mail naar:
vertellervanhetjaar@stichtingvertellen.nl.
Kies één verteller (m/v) uit Nederland of Vlaanderen en beschrijf in enkele zinnen waarom juist deze
persoon volgens jou de Vertelambassadeur van het Jaar 2016 moet worden. Let daarbij op
onderstaande criteria.

Criteria



Iemand die in de afgelopen jaren betekenis heeft gehad voor het vertellen.
Iemand die waarde (verjonging, verdieping, verbinding, …) toevoegt aan de ontwikkeling van de
vertelkunst in Nederland en Vlaanderen.
 Iemand die het plezier in de vertelkunst uitstraalt en uitdraagt.
 Iemand met aantoonbaar verbindende kwaliteiten: een bruggenbouwer.
 Iemand die een vermogen heeft tot vernieuwing én perspectief kan bieden naar de toekomst.
NB: leden van de vakjury zijn van nominatie uitgesloten.

Hoe gaat het verder?
Eind november zal de vakjury aan de hand van de meegestuurde motivaties bekijken of de
genomineerde vertellers aan de criteria voldoen. Daarna bepalen zij de shortlist met 5
genomineerden. Over deze shortlist kan niet worden gediscussieerd worden: de jury beslist.
In december volgt de publicatie van de shortlist: elke genomineerde krijgt een profielpagina die via
alle sociale media verspreid kan worden. De jury bezoekt vervolgens indien nodig de genomineerden
om hun vertelkunst te bewonderen en meer achtergrondinformatie op te doen. Half januari 2016
komt de jury bijeen voor de eindstemming.

Wanneer is de bekendmaking?
Op zaterdag 23 januari 2016 in de Berenkuil te Utrecht tijdens het jaarlijkse Erwaseens Vertel Event.
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Mia Verbeelen, als Vertelambassadeur van het Jaar 2015, zal op die dag de bijbehorende
wisseltrofee uitreiken.

Opdracht
De Vertelambassadeur van het Jaar is geen prijs, maar een eretitel met een opdracht!
 De VAmb‐vhJ is voor een jaar ambassadeur van het vertellen/de vertelkunst.
 De VAmb‐vhJ is bereid mee te werken aan media‐activiteiten.
 De VAmb‐vhJ J krijgt een opdracht mee die in overleg met de jury geformuleerd wordt.
 De VAmb‐vhJ krijgt een bescheiden budget mee. De Stichting Vertellen stelt € 1000
beschikbaar.
 De VAmb‐vhJ zit in de jury van de volgende verkiezing.
 De dag van overdracht eind januari wordt ingevuld door de VAmb‐vhJ waarmee hij/zij een
laatste vertelevent kan uitvoeren i.s.m. Stichting Vertellen

Jury
De vakjury bestaat dit jaar uit:
 Mia Verbeelen, Vertelambassadeur van het Jaar 2015
 Veva Gerard, Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Lier
 Arjen Barel, Storytelling Festival Amsterdam
 Han Meijer, Verhalenfontein Rotterdam
 Reinou Vogel, Stichting Vertellen en tevens voorzitter van de jury

2

