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NIEUWSBRIEF JUNI 2016 
 

Beste allemaal, 
Zo tegen de zomer weer een nieuwsbrief. Met veel aandacht voor de enquête over ontmoetingsdagen en de 
resultaten van de discussie in het bestuur daarna. En: de FEST-conferentie is geweest, het jaarlijkse 
evenement van de Federation for European Storytelling. In juni gingen afgevaardigden van vertelorganisaties 
naar de voorsteden van Parijs voor een internationale ontmoeting. 
Vanuit het bestuur wensen we iedereen een mooie zomer toe — wellicht ontmoeten we elkaar nog op één 
van de (internationale) festivals? Graag tot ziens in het nieuwe seizoen! 
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ENQUÊTE M.B.T. ONTMOETINGSDAGEN 
Er was eens... een behoeftepeiling, een enquête naar aanleiding van reacties op het voorstel van het bestuur 
van de Stichting Vertellen over één ontmoetingsdag per jaar naast het Vertelevent. Alle abonnees van de 
Erwaseens-mailinglijst en alle participanten van Stichting Vertellen werden uitgenodigd hun gedachten en 
wensen online te delen.  
74 mensen hebben de enquête ingevuld (exclusief de bestuursleden). Van deze mensen is 92% participant 
van de Stichting Vertellen. 
 
Het volledige onderzoeksverslag zit als bijlage bij deze nieuwsbrief. We zullen het ook op de website zetten.  
Hier geven we kort de conclusie van het bestuur, als vervolg op dat verslag. 
 
Het bestuur wil ieder jaar in januari het Vertelevent organiseren, met een educatief en inspirerend karakter, 
en de jaarlijkse benoeming van de nieuwe vertelambassadeur. 
Daarnaast wordt er jaarlijks een ontmoetingsdag georganiseerd. 
 
Ingaand op het signaal dat een aantal mensen meer ontmoetingsdagen zou willen, wil de Stichting Vertellen 
eigen initiatieven tot (landelijke of regionale) ontmoetingen en inspirerende events graag stimuleren. 
Hiervoor stelt zij jaarlijks twee maal € 100 beschikbaar, als bijdrage in de kosten voor deze initiatieven. 
Wanneer organisatoren dat willen kan het bestuur inhoudelijk meedenken. 
Die € 200 is het bedrag dat in eerdere jaren ook op de begroting stond voor ontmoetingsdagen. 

ONTMOETINGSDAG 1 OKTOBER A.S. 

Stichting Verhalenfontein 
 1 oktober 2016 staat de volgende ontmoetingsdag op de agenda, deze keer georganiseerd door de Stichting 
Verhalenfontein — en die smeedt inmiddels snode plannen! Wat ze precies gaan doen houden ze nog even 
geheim, maar deze ontmoetingsdag gaat zijn naam eer aan doen. Dus hou de datum vast en maak je klaar 
voor een dag vol onverwachte gesprekken, vreemde vragen en leuke opdrachten met vertellers uit 
Nederland en Vlaanderen. 
En o ja, namens de Verhalenfontein organiseren Janneke Tanja, Hermine van Helden, Han Meijer en Marie-
José Oomen de dag.  

Afscheid Gottfrid van Eck 
Gottfrid is inmiddels één van de vertrouwde gezichten van het bestuur van de Stichting Vertellen, niet alleen 
op ontmoetingsdagen, maar ook in het contact met werkgroepen en andere instellingen. Hij verzette 
bijvoorbeeld bergen werk voor de organisatie van het laatste Vertelevent. Hij heeft na zes jaar besloten zijn 
bestuurslidmaatschap neer te leggen — wellicht blijft hij voor een enkele activiteit nog even zijn kwaliteiten 
inzetten. We zullen hem missen!  
Op de ontmoetingsdag zullen we aandacht besteden aan zijn afscheid. 
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FEST CONFERENTIE 2016 
Van 1 t/m 4 juni was in Parijs de conferentie van FEST, de Federation for European Storytelling. Vanuit 
Nederland bezocht door Arjen Barel (Storytelling Centre), Frank Belt (Vertelacademie), Hermine van Helden 
en Janneke Tanja (Verhalenfontein) en Esther Kornalijnslijper en Walter Roozendaal (Stichting Vertellen). En 
vanuit Vlaanderen door Veva Gerard (Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier), 
vertelambassadeur Mia Verbeelen, ‘Grijze Kanarie’ Maarten van Rompaey (Van Stoel Tot Stoel), Guy Tilkin 
(Alden-Biesen en voorzitter van FEST) en Tom van Outryve (individuele deelnemer). 
 
Twee toonaangevende professionele Franse vertelorganisaties gaven ieder een ochtend in een serie lezingen 
indrukken van hun werk en het vertellen in Frankrijk. Veel daarvan was herkenbaar en vergelijkbaar met het 
Nederlandstalige gebied. Hoogtepunt was een vlammend betoog van Bruno de la Salle, één van de oudste 
Franse vertellers, waarin hij het belang van vertellen vurig vertolkte. We hopen dat betoog ook in Nederland 
door te mogen geven! 
 
Twee middagen hebben deelwerkgroepen hard gewerkt. De eerste middag rondom ideeën om de positie 
van vertellen te versterken. De tweede middag werden ontwerpen gemaakt voor Europese projecten, van in 
alle landen rondtrekkende vertelgezelschappen tot het ontwikkelen van een toolbox voor het werken met 
vluchtelingen, met do’s en dont’s, werkwijzen en werkvormen, geschikte verhalen en resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek.  
Het werken met vluchtelingen was overigens een onderwerp dat speciale aandacht trok. 
 
Het overleg in deelwerkgroepen leverde plannen en ideeën op rond twaalf verschillende onderwerpen. 
Binnenkort hopen we een uitgebreider verslag van de hele conferentie te publiceren! 
 
En bijzonder: nieuws is dat de FEST-conferentie 2019 zich zal afspelen in de eerste en oudste ‘Euregio’, 
namelijk de grensstreek tussen Aken-Luik-Maastricht, een gebied met vele talen.  
Ondertussen: in 2017 is eerst Ierland aan de beurt (héél Ierland), en in 2018 Slovenië (met het voornemen 
de andere staten uit het voormalige Joegoslavië ook uit te nodigen). 

WEDSTRIJD JONGE VERTELLER VAN HET JAAR  
Op zaterdag 5 november organiseren Internationaal Storytelling Festival Amsterdam en Stichting Vertellen 
de jaarlijkse vertelwedstrijd voor de Jonge Verteller van het Jaar. 
 
Ben je een enthousiast verteller? Ben je onder de 35 jaar? En denk jij dat jij de volgende Jonge Verteller van 
het Jaar bent? Meld je dan onmiddellijk – uiterlijk voor 1 oktober aan.  
 
Mail je aanmelding naar info@storytellingfestival.nl  
 
Alvast wat meer informatie over de wedstrijd: 
Deelnemers worden allemaal uitgenodigd om een verhaal van max. 10 minuten te vertellen. Is een verhaal 
langer, dan zal dat - we moeten hard zijn - bestraft worden met puntenaftrek. 
We hebben geen thema, kies het verhaal wat je zelf graag vertelt. Dat mogen allerlei soorten verhalen zijn, 
van persoonlijke verhalen tot eeuwenoude mythes en alles daar tussenin. Dat kan ook in alle talen, maar 
houd er rekening mee dat de jury waarschijnlijk alleen het Nederlands en het Engels echt machtig is. 

mailto:info@storytellingfestival.nl
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KORT NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL 

Vertelevent 2017 
Noteer de datum vast in je agenda: zaterdag 28 januari 2017. We hebben een ruimere accommodatie 
gevonden, zodat we meer mensen een plek kunnen geven: de Gelderlandfabriek in Culemborg. 
 

Vertelplein  
Na ruim een jaar verkennend voorwerk zijn binnen het bestuur ideeën over een Vertelplein opgesteld: een 
ontmoetingsplaats op internet waar we zo veel mogelijk informatie uit de Nederlandstalige vertelwereld 
toegankelijk willen maken, vanuit zo veel mogelijk verschillende invalshoeken.  
Eind augustus hebben we een kleine groep vertegenwoordigers van instellingen uitgenodigd voor een 
brainstorm, om mee te denken als een soort bredere ‘denktank’ uit de vertelwereld. 
We houden jullie op de hoogte van de verdere stappen. 
 

Vertelpodia, vertelkringen en festivals actueel? 
We merken zo af en toe, dat de op onze site vermelde vertelpodia en vertelkringen niet altijd meer actief 
zijn. Of dat de gegevens niet volledig of verouderd zijn. Graag horen we dat, zodat we onze website actueel 
kunnen houden! Mail eventueel aan info@stichtingvertellen.nl  
Walter Roozendaal zal de komende tijd een aantal vertelpodia bellen. 
Saskia Bangma heeft het overzicht van festivals bijgewerkt. 
We zien ook dat veel organisaties onvolledige gegevens plaatsen. Vaak ontbreken er onderdelen als een 
mailadres, een website, het adres van een locatie. Terwijl er ook ruimte is om meer tekst en afbeeldingen 
toe te voegen. 
 

Vertelevent 23 januari 2016 op de Wiki 
Het verslag van het Vertelevent staat inmiddels voor iedereen toegankelijk op de wiki: 
http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Vertelevent_23_Januari_2016  
 
Met aparte pagina’s voor de lezingen van: 
 

• Marita de Sterck: Vuil Vel, 
http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Marita_de_Sterck:_Vuil_Vel_-
_lezing_Vertelevent_23_januari_2016  

• Guy Tilkin – (internationale) projecten van vertelkasteel Alden Biesen, 
http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Guy_Tilkin:%28internationale%29_projecten
_van_vertelkasteel_Alden_Biesen_-_lezing_Vertelevent_23_januari_2016  

• Nadia Babazia: Antwerpen Vertelt, 
http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Nadia_Babazia:_Antwerpen_Vertelt_-
_lezing_Vertelevent_23_januari_2016    

• Arjen Barel – Storytelling Centre in Amsterdam, 
http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Arjen_Barel:_Storytelling_Centre_in_Amster
dam_-_lezing_Vertelevent_23_januari_2016 . 

mailto:info@stichtingvertellen.nl
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Overigens: wie wil bijdragen aan de Vertel-Wiki is welkom! Je kunt daar artikelen plaatsen die te maken 
hebben met vertellen. http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Main_Page  
Hulp daarbij nodig? Vraag de redactie: wiki@stichtingvertellen.nl  
 

Jaarverslagen op de website 
Op de website staan de nieuwste versies van onze beleidsstukken:  
 

• jaarverslag 2015 en vooruitblik 2016: http://stichtingvertellen.nl/home/organisatie  
• financieel verslag 2015: : http://stichtingvertellen.nl/home/donaties-en-giften/25-weblog/132-anbi  

 
Redactie Nieuwsbrief: Walter Roozendaal 

www.stichtingvertellen.nl  

http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Main_Page
mailto:wiki@stichtingvertellen.nl
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http://stichtingvertellen.nl/home/donaties-en-giften/25-weblog/132-anbi
http://www.stichtingvertellen.nl/
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