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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2016 
 

Beste allemaal, 
Zo tegen de herfst weer een nieuwsbrief. Met veel aandacht voor ontmoetingsdagen, inclusief het 
Vertelevent. In het kader daarvan vind je een bericht over de weg naar het vinden van de volgende 
vertelambassadeur van het jaar. 
Graag tot ziens op de ontmoetingsdag! 
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EXTRA ONTMOETINGSDAGEN 
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, ditmaal op 1 oktober a.s. 
 
Een aantal mensen gaf het signaal, dat ze meer ontmoetingsdagen zouden willen. Daarom wil de Stichting 
Vertellen eigen initiatieven tot (landelijke of regionale) ontmoetingen en inspirerende events graag 
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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 de vervallen ontmoetingsdag. 
 
Een organisatie die een ontmoetingsdag wil organiseren kan een aanvraag aan het bestuur richten via 
info@stichtingvertellen.nl . Op dit moment denken we dat de volgende criteria van belang zijn: 
 

• De dag is minimaal gericht op een provincie of landelijk, en is in elk geval voor alle participanten van 
de Stichting Vertellen en Van Stoel tot Stoel toegankelijk. De Stichting Vertellen stelt haar maildienst 
ter beschikking voor de uitnodigingen. 

• Op de dag staat een onderwerp centraal van algemeen belang voor vertellen/vertellers. 
• Het is niet de bedoeling dat de dag eigenlijk voornamelijk een podium voor de organisatoren is, al 

gunnen we die natuurlijk wel de credits.  
• De dag is geen festival-achtig geheel van vooral voorstellingen; een ontmoetingsdag is er om (naast 

het opdoen van nieuwe inspiratie) ook elkaar te ontmoeten. 
• Aanvragen kunnen bij het bestuur ingediend worden vóór 28 februari 2017 of vóór 28 augustus 

2017. In de aanvraag staan datum, doel, plaats, inhoud/thema. 
• Het bedrag moet binnen een half jaar besteed worden en er wordt een verslag gemaakt, dat 

gepubliceerd wordt op de website en Wiki van de Stichting Vertellen 

We hebben nog geen ervaring met jullie initiatieven, het kan zijn dat we deze ‘richting gevende’ criteria in de 
loop van de tijd zullen aanvullen. En we zijn reuze benieuwd naar de eerste initiatieven! 

ONTMOETINGSDAG 1 OKTOBER A.S. 
DROMEN DELEN… 

Leuk, zo’n ontmoetingsdag, je spreekt al de oude bekenden weer eens!  
Maar er zitten in die zaal altijd ook mensen die je eigenlijk niet kent - of minder goed dan je altijd dacht. Van 
wie je niet weet waar ze werken, waar ze van dromen - en waar die dromen die van jou raken…  
 
De Verhalenfontein heeft de laatste jaren ervaren dat samenwerken mooie projecten oplevert. En dat de 
beste plannen ontstaan in gesprekken met mensen die net als jij niet bang zijn om groot te dromen, en er 
vervolgens samen de schouders onder zetten om die droom ook waar te maken. Zo ontstond de inmiddels 
beroemde Strijd om de Grijze Kanarie, zo ontstond de Mythische Marathon.  
 
Wij nodigen jullie uit om deze ontmoetingsdag eens op een andere manier met elkaar kennis te maken, 
werkwijzen en ideeën te delen, en zo samen mooie zaken te bedenken. We hopen dat jullie aan het eind van 
de dag naar huis gaan met verrassende plannen, nieuwe bekenden, en oude vrienden waar je ineens veel 
meer vanaf weet! 
 
Verder zwaait Gottfrid van Eck af als bestuurslid, en dat laten we niet ongemerkt passeren! 
 
De ontmoetingsdag vindt plaats in het ZIMIHC-theater, Bouwstraat 55, Utrecht, 10.00-16.00 uur. Zie voor 
meer informatie over het programma en wat je mee moet nemen: http://bit.ly/2d2WkJB  

  

mailto:info@stichtingvertellen.nl
http://bit.ly/2d2WkJB
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WIE WORDT DE VERTELAMBASSADEUR VAN HET JAAR 2017? 
Wie zou er op de tandem moeten stappen bij Eric Borrias, de Vertelambassadeur van 2016? 
Dat is de vraag die de vakjury Vertelambassadeur van het Jaar voorlegt aan iedereen die het vertellen een 
warm hart toedraagt. 
 
In de eerste ronde doet de jury een beroep op iedereen in Vlaanderen en Nederland om een voorzet geven. 
Vervolgens stelt de jury een shortlist op, waaruit later na verkennende ontmoetingen met de 
genomineerden de Vertelambassadeur van het Jaar wordt benoemd. 
De bekendmaking van de Vertelambassadeur vindt plaats op zaterdag 28 januari 2017 in de 
Gelderlandfabriek te Culemborg. 
Hoe loopt de weg naar het Vertelambassadeurschap? 
Iedereen in Nederland en Vlaanderen, vertellers en publiek, wordt gevraagd om personen voor te dragen die 
als ambassadeur van het vertellen zouden kunnen optreden. De ambassadeur kan een verteller zijn, maar 
ook iemand die op een andere manier betekenis heeft of kan hebben voor het vertellen. De vakjury vraagt 
iedereen oren en ogen wijd open te zetten en een gemotiveerde voordracht te doen. Met deze brede, 
gezamenlijke blik komen vast veel goede kandidaten bovendrijven. Misschien wel uit heel onverwachte 
hoek. 
Vervolgens gaat de vakjury met al deze suggesties aan de slag. Aan de hand van de criteria voor de 
Vertelambassadeur van het Jaar stelt de jury een shortlist op van drie personen en benadert deze 
genomineerden of ze akkoord gaan met de taken die aan de titel verbonden zijn. 
De shortlist wordt gepubliceerd op de site van de Stichting Vertellen. Indien nodig bezoekt de jury de 
genomineerden om meer achtergrondinformatie op te doen. 
Aan de hand van alle voorhanden informatie maakt de jury een keuze. Op 28 januari 2017 zal de 
Vertelambassadeur van het Jaar 2017 bekend gemaakt worden. Eric Borrias, als Vertelambassadeur van het 
Jaar 2016, zal  op die dag de bijbehorende wisseltrofee uitreiken. De Vertelambassadeur 2017 zal met Eric op 
de tandem stappen om het vertellen in Nederland en Vlaanderen te bevorderen en promoten. 
Wat moet je doen?  
Vanaf 20 oktober en vóór zaterdag 19 november 2016 kun je een email sturen naar: 
vertelambassadeurvanhetjaar@stichtingvertellen.nl   
Daarin noem je één naam en beschrijf je in enkele zinnen waarom die persoon Vertelambassadeur van het 
Jaar zou moeten worden. In principe kan iedereen behalve de juryleden en het bestuur van Stichting 
Vertellen voorgedragen worden. Let daarbij op de  criteria. 
 
De voordracht van kandidaten is geen stemming. De titel Vertelambassadeur van het Jaar is een juryprijs. De 
jury kiest uit de voordrachten aan de hand van de criteria drie genomineerden en tenslotte de 
Vertelambassadeur van het Jaar. 
Criteria: 
• Iemand die betekenis heeft of kan hebben voor het vertellen. 
• Iemand die gezien kan worden als Ambassadeur van het Vertellen, liefst met uitstraling in beide 
landen. 
• Iemand die het plezier in de vertelkunst uitstraalt en uitdraagt, ook buiten de eigen organisatie. 
• Iemand die een vermogen heeft tot vernieuwing en perspectief kan bieden naar de toekomst. 
• Iemand die bereid is deel te nemen aan de tandem van Vertelambassadeurs. 
Opdracht 
De Vertelambassadeur van het Jaar is geen prijs, maar een eretitel met een opdracht! 

mailto:vertelambassadeurvanhetjaar@stichtingvertellen.nl
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• De VAvhJ is voor een jaar ambassadeur van het vertellen en draait het volgende jaar mee in de 
verteltandem. Hierin wordt samengewerkt met de nieuwe Vertelambassadeur. 
• De VAvhJ is bereid mee te werken aan media-activiteiten. 
• De VAvhJ krijgt een opdracht mee die in overleg met de jury geformuleerd wordt.  
• Om dit te bekostigen krijgt de VAvhJ een bescheiden budget mee.  
De Stichting Vertellen stelt € 1000 beschikbaar.  
• De VAvhJ zit in de jury van de volgende verkiezing. 
• De dag van overdracht eind januari wordt ingevuld door de VAvhJ waarmee hij/zij een laatste 
vertelevent kan uitvoeren i.s.m. Stichting Vertellen 
Jury 
De jury bestaat dit jaar uit 
• Eric Borrias,  Vertelambassadeur van het jaar 2016 
• Mia Verbeelen, Vertelambassadeur van het Jaar 2015 en onderdeel van de verteltandem 
• Frank Belt, contactpersoon vertelkring Vertellers in Friesland 
• Veva Gerard, Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Lier 
• Arjen Barel, Storytelling festival Amsterdam 
• Reinou Vogel, Stichting Vertellen en tevens voorzitter van de juryWat moet je doen?  

VRIJWILLIGERS VAN DE STICHTING VERTELLEN 
Het begint een traditie te worden, dat we eind augustus een dag organiseren voor alle vrijwilligers bij de 
Stichting Vertellen. Want dat is één van de grondslagen: bestuur en werkgroepen, allen zijn vrijwilligers. 
Daar vieren we alles wat er tot stand wordt gebracht (Wereldverteldag, Vertelambassadeur, Wiki, 
Vertelplein, Ontmoetingsdagen, wellicht ooit een Vertelmaand/week/dag van het jaar, ...). Daarnaast  
hebben we dit jaar speciaal aandacht besteed aan het vrijwilliger zijn: wat betekent de Stichting Vertellen 
voor je, wat betekent het om daar deel van uit te maken, en wat heb je nodig om dat te kunnen doen. 
Hoewel vrijwilligers onze basis zijn, heeft het bestuur nooit een echt vrijwilligersbeleid geformuleerd. Daar is 
nu de aanzet voor gemaakt.  
Met veel dank aan alle vrijwilligers!  

KORTINGSACTIE INTERNATIONAAL STORYTELLING FESTIVAL AMSTERDAM 
Van 29 oktober t/m 6 november bruist Amsterdam weer van de verhalen en het vertellen. Internationaal 
vermaarde collega’s treden op of geven workshops. Met ook onze eigen vertelambassadeurs, en pas 
afgestudeerden van de Vertelacademie, de verkiezing van de Jonge Verteller van het Jaar en een 
expertmeeting ‘Storytelling & Engagement’.  
 
Speciaal voor participanten van Stichting Vertellen biedt Storytelling Festival een passe partout aan voor 
slechts € 20,- per dag. Met dit passe partout kan je alle voorstellingen bezoeken in het eerste 
festivalweekend, op zaterdag 29 oktober en zondag 30 oktober (excl. workshops en brunch) 
Geïnteresseerd? Reserveer dan een passe partout door een mailtje te sturen aan: info@storytellingfestival.nl  
Kijk voor het programma op www.storytellingfestival.nl  

  

mailto:info@storytellingfestival.nl
http://www.storytellingfestival.nl/
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NU PARTICIPANT WORDEN?  
Meld je aan via: http://stichtingvertellen.nl/aanmelden  
Je krijgt dan bijvoorbeeld een eigen pagina voor jou als verteller op onze website, en krijgt korting bij 
ontmoetingsdagen en andere gelegenheden. En met je bijdrage ondersteun je onze missie: ‘Vertellers 
worden gehoord!’ 
Voor de participantenbijdrage van 55 euro word je participant voor 2017 — de resterende maanden van 
2016 zijn dus gratis. 

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. Een deel van 
het programma wordt ingevuld door onze zittende vertelambassadeur Eric Borrias, en de nieuwe 
ambassadeur voor 2017 bekend wordt hier gemaakt. 

Vertelplein  
Na ruim een jaar verkennend voorwerk zijn de eerste concrete stappen gezet voor het Vertelplein: een 
ontmoetingsplaats op internet waar we zo veel mogelijk informatie uit de Nederlandstalige vertelwereld 
toegankelijk willen maken, vanuit zo veel mogelijk verschillende invalshoeken, voor zoveel mogelijk mensen.  
Eind augustus heeft een kleine groep vertegenwoordigers van instellingen deel genomen aan een 
brainstorm, om denkend vanuit verschillende bezoekersgroepen te inventariseren hoe de site zou moeten 
werken. De deelnemers waren daar enthousiast over. Op deze manier gaan we de komende tijd door, zodat 
tegen het eind van het jaar een heldere opzet voor de bouw van de website hebben. Met die basis kunnen 
we aanvullende financiering zoeken. Èn we hopen op het Vertelevent 28 januari 2017 een werkend eerste 
model te presenteren. 

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. 
 

Eindredactie Nieuwsbrief: Walter Roozendaal 
www.stichtingvertellen.nl  
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