Huiskamervertellingen 2013/2014

VERTELLERSCOLLECTIEF

Het luisteren naar en uitwisselen van verhalen is een eeuwenoude traditie die in deze tijd een nieuwe opleving kent. De verteller en luisteraars
zijn verbonden door het verhaal en bouwen een sfeer waarbinnen het verhaal tot bloei komt. Dat vraagt een intieme omgeving en een beperkt
publiek. Het Vertellerscollectief De Gouden Tak organiseerde in het seizoen 2012-2013 voor het eerst zijn Huiskamervertellingen.
De huiskamer zaten bomvol en de reacties waren enthousiast. Daarom doen we in dit nieuwe seizoen nogmaals een ronde.

De Gouden Tak

Agenda

26 Oktober 2013
Albert Cuijpstraat 30
3817 RC Amersfoort

Aanmelden via Kees Geelhoed
keesgeelhoed@hetnet.nl

033 4615605

23 November 2013
Beneluxlaan 182
3844AN Harderwijk

Aanmelden via Jan Adam
verhalenuithethart@gmail.com

0341 422728

18 Januari 2014
Herenweg 134a
3645 EM Vinkeveen

Aanmelden via Elza Vis
0297 261316
elza@binnenste-buitenverhalen.nl 06 23150498

7 Februari 2014
Diepvoorde 3109
6605 GR Wijchen

Aanmelden Paul Groos
verteller.paul@gmail.com

06 24748932

Het Vertellerscollectief De Gouden Tak
bestaat uit een viertal gepassioneerde
vertellers met elk een heel eigen gezicht
en toon. Dat levert een afwisselende
voorstelling op.
Kees Geelhoed
“In mijn verbeelding betreed ik een wereld
bevolkt met angstige koningen, moedige reizigers,
slimme vossen. Ervaar de zoete sfeer van
hun wereld en hun spannende en hun
verrassende ontknopingen.
Welkom in het verhaal!”
Elza Vis
"Ik hou van sfeerverhalen, waarin ik mijn
toehoorders mee wil nemen. Ik hoop dat het
gaat knisperen tussen de luisteraar en de
personages in het verhaal. Misschien
wordt er dan iets moois geboren ! "

Ontvangst is telkens vanaf 19.45 uur, we beginnen uiterlijk om
20.00 uur. Met een pauze halverwege sluiten we om 22.00 uur af.
We schenken een kop koffie/thee met wat lekkers erbij.
Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd voor
dekking van de (reis)kosten. Deelname bij volgorde van aanmelding,
er zijn vanzelfsprekend een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Je kunt je nu al aanmelden bij de verteller en gastvrouw/heer in jouw
buurt.

Paul Groos
“Ik vertel je verhalen die graag verteld
willen worden. Klinkt vreemd, maar zo is het.
En hoe langer ze al verteld worden, hoe
beter. Dan geniet ik van het ritme van het
verhaal. Geniet je mee?”

Wist je dat het Vertellerscollectief graag een (feestelijke) bijeenkomst opluistert
met goede en passende verhalen? Ook een huiskamervertelling bij jou thuis?
Of is het hele collectief wat te teveel van het goede? We treden ook op als duo
of individueel. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Jan Adam
“Ik vertel je over een bestaande maar
niet zichtbare werkelijkheid. Ik verhaal je
over liefde en dood, over vreugde en pijn,
over verwondering en afkeer.
Luister maar......”

