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Nieuwsbrief maart 2017 
 
Wereldverteldag 2017 is weer voorbij, en op de Er‐was‐eens‐lijst komen enthousiaste verhalen binnen. 
Ondertussen  zijn  er  weer  andere  interessante  gebeurtenissen  in  aantocht.  In  deze  nieuwsbrief 
aandacht voor een nieuwe boeken, het Erfgoedevent en de komende ontmoetingsdag. En nog wat 
aanvullingen op het verslag over het afgelopen Vertelevent. 

Redactie: Walter Roozendaal 
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Vertelevent 2017 
 
In de vorige nieuwsbrief stond een verslag van het vertelevent, met o.a. presentaties van Eric Borrias 
(Vertelambassadeur 2016) en de uitslag van de verkiezing van de nieuwe vertelambassadeur 2017. 
 
Veerle Ernalsteen, Erik van Dort en Pauline Seebregts waren genomineerd. Graag doen we aan alle 
drie recht door het publiceren van de waardevolle plannen die zij hadden ontwikkeld: 
 http://www.stichtingvertellen.nl/home/vvhj/159‐de‐genomineerden‐stellen‐zich‐voor  
 
Pauline Seebregts werd vertelambassadeur 2017. De juryrapporten vind je via de openingspagina van 
onze website: http://www.stichtingvertellen.nl 
 
Pauline beheert een website, waarin zij je op de hoogte houdt van haar activiteiten: 
 https://vertelambassadeur2017.wordpress.com/  
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 ‘Luister ik heb een verhaal voor je’ 
 

Leesluisterboek van verhalen verteld op Golfbreker radio 
 
Vrijdagmiddag  31  maart  is  er  een 
presentatie,  ter  gelegenheid  van  de 
uitgave  van  het  Leesluisterboek  onder 
redactie van Aat van der Harst en Roelof 
Meijer:  ‘Luister  ik  heb  een  verhaal  voor 
je’,  ISBN  978‐90‐826673‐0‐1.  Daarbij 
wordt het eerste exemplaar aangeboden 
aan Esther Kornalijnslijper, voorzitter van 
de Stichting Vertellen. 
 
Wat  maakt  verhalen  zo  bijzonder?  Dat 
doen de verhalenvertellers. Zesentwintig 
bijzondere  mensen  met  evenzo 
bijzondere  verhalen  die  je  doen 
verwonderen,  ontdekken,  beseffen, 
beleven, leren en vermaken. 
Zesentwintig  verhalenvertellers  in  één 
boek.  Zo  veel  letters  in   ons  alfabet,  zo 
veel  verhalen  komen  voorbij.  Telkens 
weer een nieuwe ontdekking. In het boek 
persoonlijke  verhalen,  oude  verhalen, 
spannende  verhalen  en  literaire 
verhalen. Met de code uit het boek zijn 
de  verhalen  via  de  website  ook  te 
beluisteren. De foto’s zijn van twee jonge 
fotografes en zijn verhalen op zich. Aat en 
Roelof geven met hun Golfbrekertjes hun 
reflectie op de verhalen 
 
Op Golfbreker Radio in Amersfoort vertelden 26 vertellers een verhaal. Bij de presentatie zijn alle 26 
vertellers uit‐genodigd voor een live radioprogramma.  
In dit radioprogramma zullen o.a. Raymond den Boestert en AnneMargriet Veldhorst korte verhalen 
vertellen,  waarna  Aat  en  Roelof  met  Esther  Kornalijnslijper  (voorzitter  van  Stichting  Vertellen)  in 
gesprek gaan over vertellen en verhalen. 
 
Het live‐programma wordt uitgezonden op vrijdag 31 maart, 16.00‐17.00 uur en is overal te beluisteren 
via de livestream/i‐tunes van Golfbreker radio. 
 
Het  boek  is  verkrijgbaar  door  een  mail  te  zenden  aan  info@luisterikhebeenverhaalvoorje.nl  of 
avdharst@verhalenonderweg.nl. De prijs is 17,95 euro, tot 1 mei zonder extra verzendkosten. 
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Geef het verleden toekomst: ErfgoedEvent 2017 
 
Van 5 t/m 7 april vindt in de Brabanthallen in ’s‐Hertogenbosch het erfgoedevent 2017 plaats. 
 
Iedere dag treden er namens de Stichting Vertellen vertellers op: Brenda Alink, Peterine Kooijmans, 
Walter  Roozendaal,  Meneer  Zee  (Jan  De  Maeyer), 
Carolyt  Koops,  Tina  Berenstein, Melanie  Plag,  Reinou 
Vogel, Gottfrid van Eck, Erik Maassen, Jan Swagerman. 
Op  woensdag  5  april  geeft  Walter  Roozendaal  een 
workshop . 
En  iedere  dag  presenteert  Theo  Meder, 
volksverhalenexpert  van  het  Meertens  Instituut  een 
'pubquiz' als afsluiter van het ErfgoedEvent. De pubquiz 
gaat  over  verhalen  en  erfgoed.  Aan  de  hand  van 
multiple choice vragen krijgt het publiek meer te weten 
over  de  rijke  traditie  van  volksverhalen.  De  vragen 
worden  toegelicht  met  verhalen,  afbeeldingen  en 
muziek. Een speelse en leerzame afsluiting van de dag! 
Informatie: http://erfgoed‐event.nl  
Op de foto: Theo Meder. 
 

‘Wreed schoon. Volkssprookjes op reis’ door Marita de Sterck 
 
Boekpresentatie, lezingen, muziek, vertellingen, 

voorlezingen en signeersessie. 
 

Van mond tot oor — Volkssprookjes over 
wereldwijd eten en koken. 

 
 Op zondagmiddag 7 mei, 13.30 ‐ 17.30 uur, vindt 
in het Wereldmuseum Rotterdam de presentatie 
plaats  van  het  boek  ‘Wreed  schoon. 
Volkssprookjes op reis’ door Marita de Sterck, met 
prenten  door  Jonas  Thys.  Het  wordt  een 
afwisselend  publieksprogramma  met 
volkssprookjes  waarin  eten  en  koken  een 
belangrijke rol spelen (doelgroep: volwassenen en  
jongeren  vanaf  12  jaar).  Met:  Alexandra  van 
Dongen,  Abdelkader  Benali,  Marita  de  Sterck, 
Jonas  Thys,    muzikant/verteller  Griot  Tshitenge, 
Verhalenhuis Belvédère. 
 
Toegang:  speciale  prijs  €  7,50  incl.  alle  lezingen, 
bezoek aan de tentoonstelling ‘Ik kook dus ik ben’ 
en  een  welkomstdrankje.  Aanmelden: 
educatie@wereldmuseum.nl  
 
Marita zal in haar lezing de volkssprookjes uit haar 
boek linken aan de expositie: ‘Ik kook dus ik ben’. 
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Ontmoetingsdag 20 mei 2017 
 
De ontmoetingsdag van de Stichting Vertellen wordt dit keer georganiseerd in samenwerking met de 
Vertelkring Delft, en vindt plaats in het ZIMIHC‐theater, Bouwstraat 55, Utrecht. 
 

'Op zoek naar nieuwe vertelplekken' 
 
Op zoek naar publiek dat nog niet weet dat het publiek is! Verhalen vertellen kan namelijk overal. Er 
wordt verteld op scholen, in theaters, op festivals en op andere plekken. Maar er is nog een wereld te 
veroveren... Op welke nieuwe originele plekken kunnen we onze verhalen kwijt? In welke situaties, 
voor  welke  groepen  vertellen  we  ons  volgende  verhaal?  En  hoe  komen  we  daar  dan  terecht?  
We gaan luisteren naar succesverhalen van vertellers die nieuwe wegen hebben gevonden. Met hun 
inspiratie gaan we op zoek naar nog meer nieuwe mogelijkheden. We verzamelen originele ideeën en  
gaan  meteen  aan  de  slag  om  te  verkennen  hoe  die  werkelijkheid  kunnen  worden.  Cultureel 
onderneemster en creatieve duizendpoot Linda Ammerlaan zal de beste ideeën voorzien van tips en 
aanwijzingen  om  ze  ook  echt  uit  te  kunnen  voeren.  Kijken  door  een  andere  bril!  Hoe  ga  je  jezelf 
presenteren, hoe overtuig je mensen van de waarde van je verhaal? 
 
Kortom: op zoek naar nieuwe vertelplekken! 
 
Verder  op  de  dag:  improvisatieworkshop  door  improvisator  Menno  Smit  en  workshop  'Delftse 
vertelprojecten en fondsenwerving'. 

 
PROGRAMMA 
 
10.00‐10.30 uur  : inloop met koffie/thee en inschrijving 
10.30‐10.45 uur  : mededelingen Stichting Vertellen 
10.45‐11.30 uur  :presentatie succesverhalen rond nieuwe vertelplekken 
11.30‐12.00 uur  :inspirerend  verhaal  door  Vertelkring  Delft  en...  een  verrassingsop‐

dracht 
12.00‐13.00 uur  : lunchpauze. Koffie/thee zijn gratis; zelf een lunchpakketje meenemen. 
13.00‐14.20 uur  :  'op zoek naar nieuwe vertelplekken': aan de hand van een speciale 

opdracht brainstormen over nieuwe mogelijkheden, met hulp van Linda 
Ammerlaan als externe deskundige 

14.20‐14.40 uur  : presentatie van verrassingsopdracht  
14.40‐14.55 uur  : pauze 
14.55‐15.40 uur  : keuzeworkshops 
1)  De  projecten  van  Vertelkring  Delft/fondsenwerving  voor  vertelprojecten.  Een  korte 
presentatie  over  de  succesvolle    'Sterke  Delftse  Vrouwenroute':  idee,  organisatie,  PR, 
fondsenwerving, aangevuld met tips en aanwijzingen: hoe krijg je geld van een fonds voor je 
vertelprojecten? 
2) De vloer op! Improvisator, veelzijdig workshopleider en 'standup‐poetry‐slammer' Menno 
Smit leert je enkele tips en trucs rond improviseren, af te ronden met een rondje 'improvisatie 
op de vloer'. Voor mensen met en zonder impro‐ervaring. 
Opgeven voor de workshops op de dag zelf: 'first come, first serve', dus kom op tijd als je een 
voorkeur hebt! 
15.50‐16.00 uur   : afsluiting 
 

ONDERAAN DE NIEUWSBRIEF STAAT HET INSCHRIJFFORMULIER! 
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Als  je  met  de  auto  naar  de  ontmoetingsdag  komt,  kijk  eens  op:  www.penrutrecht.nl  .  De 
mogelijkheid om aan de rand van de stad te parkeren en vervolgens over te stappen op de bus 
of tram is goedkoop en snel. (Parkeren en reizen € 4,‐). Je kunt ook de auto zetten in parkeer‐
garage De Grifthoek, Wittevrouwensingel 96, Utrecht op  loopafstand van Zimihc. Dagtarief  
€ 9,50   
 

Van het bestuur 
Factuur participantenbijdrage 
De penningmeester heeft de participantenbijdrage geïnd. Voor wie dat nodig heeft: je vindt de factuur 
voor die participantenbijdrage op http://www.stichtingvertellen.nl/interne‐stukken (inloggen doe je 
met je persoonlijke code). 
 

Wereldverteldag 2017 
Het  is  alweer  voorbij...  Op  de  Er‐was‐eens‐lijst  komen  berichten  van  enthousiaste  gebeurtenissen 
binnen. We willen iedereen die op Wereldverteldag actief was uitnodigen om (kort) iets te schrijven 
voor de blog van de Wereldverteldag  site: http://www.wereldverteldag.nl  . Heel graag met één of 
meerdere leuke foto’s. 
Je bijdrage is welkom! Dat kan per mail naar:  info@wereldverteldag.nl  
Jullie bijdragen vormen dan weer een prachtige inspiratiebron voor volgend jaar. 
 

Kalender 
 20 mei 2017: Ontmoetingsdag Stichting Vertellen, met de Vertelkring Delft en het thema ‘Op 

zoek naar nieuwe vertelplekken’. 

 7 oktober 2017: Ontmoetingsdag van ‘Van Stoel tot Stoel’ in Antwerpen 

 27 januari 2018: Vertelevent in Culemborg 
 
 
 
 
 
 
 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Inschrijfformulier voor de ontmoetingsdag 20 mei a.s in Utrecht: 
 

(graag z.s.m. opsturen naar ontmoetingsdag@stichtingvertellen.nl) 
 
Ik kom naar de ontmoetingsdag: 
Naam:             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (participant ja/nee) 
 
Graag aanmelden via mail naar ontmoetingsdag@stichtingvertellen.nl én  
overmaking van de kosten vóór 17  mei op rekeningnummer NL43 TRIO 0198 0974 17   
o.v.v.  ‘ontmoetingsdag 20‐05‐2017. De kosten zijn € 20 incl. BTW. Voor participanten geldt 
een korting. Zij betalen € 10 incl. BTW. Restitutie vindt alleen plaats bij afmelding vóór 17 mei. 
 


