Nieuwsbrief februari 2019
Het was een gedenkwaardig Vertel Event, afgelopen 26 januari. Het is eerder in andere landen ook
geprobeerd, maar in Nederland zijn er in geslaagd: de oprichting van de Federatie Van Vertelorganisaties is een feit! Alle organisaties presenteerden zich in het Vertel Event op hun eigen wijze.
Walter Roozendaal (redactie)
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Vertel Event 2019
In de inmiddels vertrouwde Gelderlandfabriek in Culemborg vond op 26 januari het Vertel Event 2019
plaats. Dit keer stond niet een vertelambassadeur van het voorgaande jaar centraal: ter gelegenheid
van de oprichting van de Federatie van Nederlandse Vertelorganisaties presenteerden de zes grootste
vertelorganisaties zich ieder op een eigen en bijzondere manier. Dat levert een mooie staalkaart van
vertellend Nederland op!
Aan die federatie is meer dan drie jaar gewerkt. In 2016 nam de Stichting Vertellen het initiatief voor
een Vertelplein: een website waar mensen op zoek naar informatie hun weg zouden kunnen vinden,
en waar organisaties rond vertellen zich zouden kunnen presenteren. Na twee brainstormsessies ging
een kleine groep voortrekkers door, die op dit idee voortborduurden. Na anderhalf jaar samenwerken
groeide toen het idee, dat een Vertelplein niet de enige mogelijke uitkomst van de samenwerking
moest zijn: samen kunnen we elkaar en het vertellen in Nederland versterken, ieder op zijn eigen wijze
elkaar aanvullend. De Federatie Nederlandse Vertelorganisaties stelt zich ten doel bij te dragen aan de
emancipatie van verhalen vertellen, zowel artistiek als toegepast, binnen de Nederlandse samenleving.
Ter gelegenheid van het Vertel Event werd de website van de Federatie gelanceerd. Kijk vooral even
op https://www.federatienederlandsevertelorganisaties.nl/ !
Kitty Peetoom lichtte op het Vertel Event het verhaal van de oprichting en doelen van de Federatie
toe. En tijdens het Event heffen we er het glas op!

Dit is het persbericht bij de oprichting:

Federatie Nederlandse Vertelorganisaties: persbericht
Zes grootste vertelorganisaties van Nederland gaan samenwerken om het verhalenvertellen tot in
poriën van de maatschappij te brengen
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CULEMBORG, 26 jan.’19 – De zes grootste vertelorganisaties van Nederland hebben zaterdag tijdens
het Vertel Event 2019 in Culemborg de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties opgericht. De Federatie stelt zich ten doel, de komende vijf jaar op landelijke schaal het verhalenvertellen in onderwijs, maatschappelijke organisaties, erfgoed en podiumkunsten een prominente plek te geven.
In analogie van de Federation for European Storytelling (FEST) wil de Nederlandse federatie een sturende rol nemen in de emancipatie van het verhalenvertellen in Nederland. “Juist in de veranderende
en globaliserende wereld van nu gaat het vertellen van verhalen weer een prominente rol spelen. Ook
buiten de vertelwereld wordt storytelling steeds vaker ingezet. Door maatschappelijke en culturele organisaties, in het bedrijfsleven, de marketing en ook door individuele burgers. Als federatie kunnen wij
gesprekspartner zijn van ministeries en maatschappelijke organisaties, erfgoed- en onderwijsorganisaties, theaters en fondsen op landelijk niveau. Zodat vertellen de plek en erkenning krijgt die het in de
samenleving verdient.”
Waarom vertellen?
“Onder het vertellen van verhalen verstaan wij het mondeling overleveren van verhalen. Daarbij gaat
het primair om verhalen vertellen. Het vertellen en luisteren naar verhalen biedt de mensen sinds het
begin der tijden grip op de wereld waarin zij leven. Verhalen verklaren de wereld om hen heen, zorgen
voor begrip tussen culturen en leeftijden, geven richting in onzekere tijden en bieden een instrument
om (behalve verbeelding) hun ervaringen, zorgen, ideeën en kennis met elkaar te delen.”
De doelen van de federatie
De federatie stelt zich ten doel, het verhalenvertellen erkend te krijgen als cultureel erfgoed en verhalen te laten opnemen in erfgoedcollecties. Het vertellen en delen van verhalen moet een verplicht
onderdeel worden van het curriculum van basisscholen en middelbare scholen. Basisschoolleraren
moeten getraind worden in het vertellen en pabo’s moeten storytelling opnemen in hun leerlijnen. Als
instrument voor persoonlijke ontwikkeling en sociale verandering moet storytelling landelijk erkend
en opgenomen worden in leergangen op sociale mbo- en hbo-opleidingen in het land. Storytelling
moet erkend worden als zelfstandige theaterdiscipline en als zodanig worden opgenomen in de programmering van Nederlandse theaters en festivals en in regelingen van podiumkunst-fondsen. Door
samenwerking tussen vertelpodia, vertelfestivals en meerjarige vertelopleidingen in Nederland, België
en Duitsland en door het op grote schaal opleiden van nieuwe jonge vertellers moet het storytellingaanbod voor de Nederlandse theaters en festivals een kwaliteitsimpuls krijgen. Het kunstvakonderwijs,
theateropleidingen en theaterdocentopleidingen op mbo en hbo moeten storytelling opnemen als
specialisatierichting.
De oprichters
De oprichtende organisaties vertegenwoordigen samen het grootste deel van het speelveld van opleidingen, podiumkunsten, belangenbehartiging, toegepaste vertelkunst en cultuureducatie in Nederland. In de toekomst zal de federatie uitgebreid worden met meer leden.
Dit zijn de oprichtende organisaties:
• De Vertelacademie NL/BE, opleider van verhalenvertellers
• Stichting Vertellen, belangenorganisatie voor vertellers
• Storytelling Centre, organisatie voor maatschappelijke vertelprojecten en organisator van Amsterdam Storytelling Festival
• Theaterbureau Het Verteltheater, boekingsbureau voor schoolvoorstellingen en theater
• Productiehuis De Verhalenboot, organisator van Storytelling Festival Zwolle Unlimited, het
Wereldberoemde Verhalenfestival en Het Vertellersgilde.
• Mezrab, initiator van de Mezrab Storytelling School en de Mezrab House of Stories.
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Pauline Seebregts las een gedicht — in memoriam Brenda Alink

Jonge vertellers: Merel Janssens en Iris Loeffen
Esther Kornalijnslijper leidde dit programmaonderdeel in namens de Stichting Vertellen.
Uit een Europees onderzoek komt naar voren, dat het merendeel van de vertellers vrouwen tussen de 40 en 59 jaar
zijn. En dat jongeren maar 5% van de vertellers uitmaken. De
samenwerkende organisaties willen vertellen onder jongeren stimuleren en ze de kans geven deel uit te gaan maken
van de vertelwereld.

Paul Groos is docent aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Hij richtte daar een vertelgroep op, die
onder de naam ‘Erat Olim’ (=Er was eens...) na een project doorging met vertellen.
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‘Jonge vertellers’ Merel Janssens en Iris Loeffen vertelden op hun eigen manier het verhaal van de
Bremer Stadsmuzikanten .

Vertelacademie — project van Melanie Plag
Dit programmaonderdeel werd ingebracht door de Vertelacademie.
Onderwijzeres Melanie Plag volgde, na lessen aan de
Nationale Vertelschool, aan de Vertelacademie de leerroute ‘Vertellen met en voor kinderen’. Zij studeerde
niet af met een project voor kleuters: ‘Tijd voor verhalen’.
Zij werd geïnspireerd door
‘Erzählzeit’, een Duits project waarbij professionele
vertellers in multiculturele
wijken wekelijks vertellen. Uitgangspunt is: vertellen = luisteren = doorvertellen.
Iedereen werd verrast door het vermogen van kinderen om het verhaal te
reproduceren, ook wanneer Duits niet hun allereerste taal was. zie
www.erzaehlzeit.de.
In haar eigen project sluit Melanie aan bij de structuren in de klas. Ze geeft
dus geen voorstelling in de speelzaal o.i.d., maar spiegelt de leerkracht activiteiten voor, die deze ook zelf zou kunnen doen.
Melanie start altijd met pop Clara, met wie ze een verhaal vertelt. Daarna
doet ze een activiteit die gericht is op taalstimulering. Bijvoorbeeld:
• kinderen tekenen stokpopjes, of knutselen attributen, waar ze het verhaal mee spelen,
• kinderen maken tekeningen
van het verhaal, die in een
soort lange rij in een uitvouwboek geplakt worden,
• op de iPad met de app PuppetPals een verhaal vertellen
+ bewegende tekeningen
(met ook als effect dat kinderen zichzelf als verteller terug horen).
Voor meer informatie: Melanie’s
blogs en de site van de Vertelacademie, waar je materiaal kan downloaden:
• http://blog.babboes.nl/2018/11/geslaagd-tijd-voor-verhalen-4.html
• https://www.vertelacademie.nl/campus/afstudeerprojecten/afstudeerprojecten-leerroute1/project-tijd-voor-verhalen-melanie-plag#downloads
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Frans de Vette: gesproken column ‘Dankbaarheid 2’.
Frans is erelid van de Stichting Vertellen en ontvanger van de Oeuvreprijs
2016. Ik citeer zijn inleiding:

‘Eind oktober 2016 heb ik jullie via de Erwaseens lijst de
vraag gesteld:
Wat denk jij dat de wereld op dit moment het meeste nodig
heeft?
Wat zouden vertellers daaraan bij kunnen dragen en met
welk soort verhalen?
Ik heb daar veel reacties op gehad en in de afgelopen twee
jaar zijn er 12 bijeenkomsten geweest. Eerst drie keer met
een kleine groep. Daarna 7 keer met 30 mensen en afgelopen jaar zijn we met 15 mensen verder gegaan.
En morgen komen we weer bij elkaar.
Wat heeft dit ons tot nu toe gebracht?
Dat is voor iedereen verschillend.
Dus zal ik me beperken tot wat het mij gebracht heeft,
en wat ik graag met jullie wil delen.’
Frans vertelde over het boek ‘Heel de olifant in beeld’ van Marja de Vries, over zeven universele wetten
in ons eigen leven. En schetste het beeld van de eenheid tussen alle cellen in het lichaam van een mens
en het gebrek aan die eenheid tussen vele mensen onderling. Maar, besloot hij: ‘elke wandaad is een
schreeuw om liefde...’.

Tussen alle presentaties door leest Esther Kornalijnslijper briefjes voor, waar vertellers op beschrijven wanneer zij zich het
afgelopen jaar een Vertelambassadeur voelden
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Verhalenboot — Kitty Peetoom over het Verhalengilde
In het werk van de Verhalenboot staat het verjongen,
vernieuwen, verbreden van het vertellen centraal.
Het Verhalengilde is een project, waarbij jonge kunstenaars samenwerken met regisseurs uit andere disciplines als vertellen, dans, muziek. Inmiddels vormen
die een grote groep, waarvan een aantal ondertussen
professionele kunstvakopleidingen volgen. Doel is het
versterken van hun fysieke optreden, hun muzikaliteit, enz.

Sara Lucas is een dichteres, die met verschillende regisseurs uit die verschillende disciplines heeft samengewerkt. Ze presenteerde op die basis een aantal van haar gedichten.
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Mezrab — Sahand Sahebdivani presenteert Christina Mercken
Sahand vertelde over de Mezrab:
‘vertellen in de haarvaten van de
samenleving brengen’. Er zijn 13
voorstellingen per maand met
zo’n 1000 à 1500 bezoekers, gemiddeld 25 à 30 jaar oud, van 9
nationaliteiten. Met daarnaast
korte en langere workshops,
waaronder een opleiding van 3
dagen per week gedurende 5
maanden. Mezrab verzorgt ook
lessen aan de eerstejaars studenten van de Amsterdamse Theaterschool.

Christina Mercken vertelt een indrukwekkend ‘levensverhaal’ in de zin van levensechte elementen van
nu, dat ze afsluit met een dronk met de jongste èn de oudste aanwezige uit het publiek.
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Bureau Barel / Storytelling Centre Amsterdam — Share to connect

Misschien is het Storytelling Centre vooral bekend
van het jaarlijkse Amsterdam Storytelling Festival?
In feite doen ze steeds meer projecten rond ‘toegepast vertellen’. Een aantal van die projecten zijn
lokaal in de wijken in Amsterdam, naast een aantal
projecten die internationaal worden uitgevoerd,
o.a. met subsidie van de Europese Unie. Daarnaast
geeft het Storytelling Centre trainingen aan mensen die die projecten uitvoeren.
Arjen Barel en Fouad Lakbir belichten als inspirerend voorbeeld het project ‘Share to connect’,
waarin bijvoorbeeld op de Westbank Palestijnen en
Israëliërs elkaar ontmoeten, en verhalen vertellen
het middel is om dat voor elkaar te krijgen.
Arjen en Fouad geven een uitgebreid overzicht van
alle stappen waarmee je zo’n proces opbouwt, en
laten ook zien hoe onderzoek de resultaten bevestigt: zowel persoonlijke overwinningen van deelnemers als het effect op een gemeenschap.
Op http://www.storytelling-centre.nl delen ze al
hun materiaal.
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Theaterbureau Het Verteltheater — Ernst Weerstra — Peter Faber met ‘Spinder’
Ernst Weerstra vertelt over 25 jaar vertellers programmeren bij Theaterbureau het Verteltheater. Zijn belangrijkste doel is het stimuleren
van de artistieke ontwikkeling van vertelkunst als podiumkunst en
vertellen een plek laten verwerven tussen de andere podiumkunsten.
Zijn bureau bemiddelt gemiddeld 750 voorstellingen per jaar, voor ca.
80.000 mensen, waarvan 80% kinderen. Op de jaarlijkse presentatiedag worden ieder jaar 14 nieuwe voorstellingen gepresenteerd aan
geïnteresseerde inkopers.
Verbeelding vindt hij een belangrijke waarde in het kader van 21eeeuwse vaardigheden in het onderwijs — maar ook voor volwassenen.
Naast de voorstellingen geven de vertellers van het Verteltheater ook
workshops op scholen, aan leerlingen en leerkrachten.
In een volledig decor speelt Peter Faber de voorstelling ‘Spinder’,
gericht op midden- en bovenbouw basisonderwijs. De voorstelling
heeft een heftige thematiek: epilepsie en de dood, tegenover ook hoop.
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Erfgoed Vertel Event 2019: Het Verhaal Centraal
20 mei 2019

Gottfrid van Eck op het Forteiland in IJmuiden

Tweede editie Erfgoed Vertel Event
Het is zo ver! Op maandag 20 mei 2019 wordt alweer het tweede Erfgoed Vertel Event georganiseerd,
dat zich richt op professionals in de erfgoedwereld, zoals historici, museumdirecteuren, conservatoren, medewerkers educatie en communicatie, erfgoedmarketeers, etc. Centraal staat de vraag: hoe
vertel je zo goed mogelijk het verhaal van jouw museum, fort, kasteel of andere erfgoedlocatie? Het
antwoord op die vraag kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor de communicatie of promotie van
je erfgoed, maar ook voor de opbouw van tentoonstellingen of de inrichting van je gebouw.

Programma
Tijdens EVE 2019 zal dhr. Tom Brink, hoofd Publicaties en Presentaties van het Anne Frank Huis, vertellen over hoe het Anne Frank Huis op nieuwe wijze het verhaal van Anne en het Achterhuis presenteren en wat dit betekend heeft voor de verbouwing van het museum. Daarnaast zal een vermaarde
internationale erfgoedspecialist, de Brits-Canadese museumdirecteur dr. James Bradburne, een keynote houden over de rol van storytelling in de museumwereld. Tenslotte zullen diverse workshops,
o.a. door erfgoed-organisaties elders in Europa, deel uit maken van het programma. De programma
onderdelen zijn afwisselend in het Nederlands en het Engels.

Meer informatie
De locatie van EVE 2019 houden we nog even geheim. Ga er maar van uit dat het goed bereikbaar is,
in het centrum van het land. De tickets gaan zeer binnenkort in de verkoop. Spreekt dit event je aan of
past het precies in jouw straatje? We hopen jou en je collega's op 20 mei te mogen ontvangen. Tot die
tijd: zet de datum vast in je agenda en houd de link www.verhalenerfgoed.nl goed in de gaten. We
houden je ook op de hoogte via de mail! Voel je vrij om deze informatie ook door te sturen naar collega’s en andere geïnteresseerden.
Het Erfgoed Vertel Event wordt georganiseerd door Stichting Vertellen, het Storytelling Centre en de
Vertelacademie, en is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Federation for European Storytelling FEST.

Nieuwsbrief februari 2019 — Stichting Vertellen

pagina 11

De Er-was-eens-lijst wordt een forum
Een tijdje terug hebben we een enquête doen rondgaan over de toekomst van de Erwaseens lijst en
wat jullie er van verwachten. Over de belangrijkste vraag, hoe willen we verder gaan met de lijst, kozen
de meesten voor óf een andere maildienst óf een internetforum.
We zijn over deze twee alternatieven gaan praten met onze web leverancier. Al snel bleek dat de oplossing met een maildienst niet het gebruiksgemak van een email lijst biedt. En misschien nog belangrijker niet de zekerheid die we nastreven. We zijn voor de veiligheid dan nog steeds afhankelijk van
hoe goed de deelnemers hun eigen email hebben beveiligd en dat was de laatste tijd nou net het
probleem.
Daarom willen we verder gaan met een internetforum. De behoefte aan de Er-was-eens-lijst is duidelijk, maar hij moet wel veilig zijn. Voordelen van een forum zijn:
•
•
•
•
•

Alle inzendingen staan op een plek;
je kiest zelf op het forum wat je wel of niet leest;
inzendingen blijven zichtbaar, dus ze zijn ook later nog eens na te lezen samen met alle
reacties op dat onderwerp;
je kunt zien wat de laatste nieuwe bijdragen zijn;
je mailbox loopt niet vol met alle bijdragen.

We hebben nog geen exacte tijdsplanning maar we willen dit snel afronden. We houden jullie op de
hoogte van de mogelijkheden en ontwikkelingen!

Van het bestuur
Esther Kornalijnslijper en Wil Spronck gaan afscheid nemen van het bestuur.
Na heel wat jaren veel voor de Stichting Vertellen gedaan te hebben, kondigden Esther en Wil aan dat
zij hun werkzaamheden willen gaan beëindigen. Beiden willen een deel van hun werkzaamheden afronden: Esther heeft aangegeven dat ze namens Stichting Vertellen zitting wil nemen in het bestuur
van de nieuwe Federatie Nederlandse Vertelorganisaties en Wil zal ons nog een eind op weg helpen
met de start van de vernieuwde website.
Het overblijvende bestuur bestaat uit drie mensen: Peterine Kooijmans, Saskia Bangma en Walter Roozendaal. We zijn al enige tijd bezig met het benaderen van vertellers, participanten en niet-participanten, met de vraag of zij — als bestuurslid, of misschien liever als vrijwilliger naast het bestuur — de
stichting mee willen dragen. De Stichting Vertellen is een netwerk van, voor en door vertellers. Niet
alleen voor vertellers, maar ook van en door! We zoeken bijvoorbeeld mensen die hun kwaliteiten met
schrijven, publiciteit en/of financiën gedurende enige jaren in willen zetten voor de stichting en ons
netwerk.
Speciaal de opvolging van Wil als penningmeester is een dringende vraag. We zijn erg blij met Miriam
van de Nieuwboer, die voor ons de boekhouding voert en ook aanpast aan de eisen die de Belastingdienst daaraan stelt. Voor het penningmeesterschap in het bestuur zoeken we iemand die niet per se
zelf verteller is, maar wel iemand die het interessant vindt ons financiële reilen en zeilen te overzien.
Heeft iemand bijvoorbeeld een partner die daar als reddende engel goed in is?
Beschrijf je kwaliteiten (of die van een ander 😉) en stuur die in een mail naar info@stichtingvertellen.nl.
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Factuur nodig voor de participantenbijdrage en het Vertel Event?
Wie voor de belastingen een factuur nodig heeft kan die vinden op onze website, op de pagina ‘interne
stukken’: http://www.stichtingvertellen.nl/interne-stukken . Daar moet je wel voor inloggen.

Kalender
•
•
•
•
•
•

Op en rond 20 maart 2019 — Wereldverteldag: vermeld je activiteiten op de website
www.wereldverteldag.nl met als thema Mythes, legendes en heldendichten
20 mei 2019 — Erfgoed Vertel Event
31 mei t/m 2 juni 2019 — Zwolle Unlimited
24 t/m 28 juli 2019 — Europese conferentie 2019 van FEST (Federation for European Storytelling) in Kerkrade (Rolduc), over de grensstreken van NL/BE/DE. Thema: Tricky Borders, met
regionale ‘tricksters’ als Tijl Uilenspiegel.
28 september 2019 — Ontmoetingsdag Stichting Vertellen.
25 januari 2020 — Vertel Event Stichting Vertellen.
Redactie: Walter Roozendaal
Stichting Vertellen
www.stichtingvertellen.nl
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