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Nederlandse afvaardiging neemt haar verantwoordelijkheid

Federation of European Story telling
maakt flinke sprong
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ijdens een vierdaagse bijeenkomst in Oslo van negentien landen is een grote stap gezet in de realisatie van
een Europese Federatie voor Verhalenvertellers.
De Nederlandse afvaardiging heeft daarin een grote
verantwoordelijkheid genomen.

T

van de vertelkunst en de ontmoeting van vertellers. De voortrekkers
hiervan zijn de Zweedse Mats Rehnman en de Franse Abbi Patrix.
Op 13 t/rn 17 augustus was het zover, dat zo'n zestig vertellers en
organisators van vertelevenementen

uit negentien landen elkaar

ontmoetten.
Alruim tien jaar wordt er door vertellers uit Zweden, Schotland,
Frankrijk en Engeland gewerkt aan een Europees samenwerkings-

Heidi Dahlsveen

verband voor de uitwisseling van kennis, het kwalitatief verbeteren

De bijeenkomst werd georganiseerd door Oslo University College,
faculteit drama. In Oslo bestaat er een halfjaarmodule verhalen
vertellen als specialisatie. De assistent-professor

daarvan, Heidi

Dahlsveen, was de organisator van deze fEST-bijeenkomst. Zij heeft
deze netwerkbijeenkomst

gered uit het eerder geplande vertel-

evenement Odins Throne in Stavanger, dat wegens het terugtrekken
van een subsidiënt niet door kon gaan.
Afvaardiging
De deelnemende landen waren Noorwegen, , Bulgarije, Griekenland
Canada, Denemarken, Zweden, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Nederland, Ijsland, Ierland, Italië, Polen, Schotland,
Zwitserland en Wales. Namens Nederland waren aanwezig Mirjam
Mare, voorzitter van de Stichting Vertellen, Raymond den Boestert,
bestuurslid van de Stichting Vertelcultuur en mede-initiatiefnemer
van de Vertelacademie, john Beumer, voorzitter van Stichting Een
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school vol van verhalen en redacteur van magazine Vertel eens ... , en
Kitty Peetoom, artistiek directeur van Verteltheater De Verhalenboot.

Veel initiatieven
Op woensdag 13 augustus kwamen de meeste delegaties aan. Belangrijk en plezierig begin van FESTwas een diner met borrel in het
literatuur

Huis in het centrum van Oslo. Op een informele manier

konden de deelnemers zo met elkaar kennismaken. Tijdens de
tweede dag hebben alle landen zich gepresenteerd.

Toen werd duide-

lijk wat een indrukwekkende hoeveelheid initiatieven op het gebied
van vertellen wordt georganiseerd. Van super professioneel en zwaar
gesubsidieerd tot volledig particulier gedragen. De derde en de vierde
dag werden besteed aan het inventariseren

van de behoeften van de

deelnemers, discussie over de wijze van samenwerking en organisatie op Europees niveau. De derde dag kregen de delegaties uitleg over
de mogelijkheden van Europese subsidie voor FESTvan een afgevaardigde van de Noorse Arts Council. De belangrijkste boodschap was,
dat er eerder geld beschikbaar zou kunnen komen voor een Europees
vertelproject, in de slipstream waarvan FESTbeetje bij beetje vorm
kan krijgen, dan dat er geld zal zijn voor het financieren van de Europese organisatie met kantoor en personeel die FESTuiteindelijk zou
moeten worden. Belangrijke criteria voor subsidiering zijn: transnationale mobiliteit van cultuurmakers,

transnationale

mobiliteit

van culturele producten en interculturele dialoog.
Kennis delen
Uit de inventarisatie bleek dat onder de deelnemers breed de behoefte
werd gedragen aan een Europees netwerk om kennis en ervaring te
delen en samen projecten op te zetten. Dit lijkt het gevolg te zijn van
een Europa-brede opleving van het verhalen vertellen de afgelopen twintig jaar. Volgens velen een reactie op de snelle maatschappij.
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College

Organidator 'Heidi 'Dahldveen ('Noorwegen)

Wie, wat, hoe nu?
De laatste dag was de spannendste

dag. Hoe zou FESTverder worden

voortgezet, op welke wijze en door wie? Het resulteerde in een fantastische beeldspraak: FESTis een schip. En iedereen moet roeien.
Het voorstel om een groot Vikingschip te tekenen waarbij iedereen in
een roeispaan zijn voornemen voor dit jaar zou formuleren, werd met
grote instemming begroet. Iedere deelnemer noteerde in één van de
roeispanen wat hij of zij ging doen voor of aan FEST.En iedereen bleek
een praktische bijdrage te willen leveren. Van concrete projecten tot
de belofte, zoveel mogelijk collega's enthousiast

te maken voor FEST.

Werkgebieden
Er zijn werkgebieden geformuleerd, die nu hier worden genoemd: het
maken van een website met informatie over vertellers, het organiseren van een volgende FESTbijeenkomst, de organisatorische

en finartNikk 'Dahldtrom (Zweden) en 'Miceal 'ROdd (lerland) in overleg

'Martin 'Manadde (Engeland) vertelt een duiveld verhaal

George Eugenikod (Griekenland) vertelt in zijn eigen taal en unÎver6eel (nonverbaal)

ciële verdere ontwikkeling van FEST.Ook werden contactpersonen
benoemd voor diverse interessegebieden.
samenkwamen

en rapport uitbrachten,

afvaardiging sterk vertegenwoordigd

Toen de werkgroepen weer
bleek dat de Nederlandse

zal zijn in de toekomstige FEST.

Taken
john Beumer is gevraagd, Europees contactpersoon
6

l'tJerteleend ... 1200SINR.

3

te worden

'Muziek van ..Abbi 'Patrix ('frankrijk) en Sandra SiI(amaa (EAt(and) in 'Voyenvo(den

J(itty 'Peetoom (Jlfeder(and) in geóprek met 'Mató 'Rehnman (Zweden)

voor 'Story telling in Education for Children'. Raymond den Boestert
is benoemd tot Europees contactpersoon

voor 'Development of

Website

Storytellers'. Kitty Peetoom heeft zitting genomen in de werkgroep

De website wordt gedragen door Noorwegen, Zweden, Griekenland,

'Progress of Organisatoric and Financial Development of FEST'(Ne-

Engeland. De volgende FEST- bijeenkomst wordt georganiseerd door

derland, Zweden, Frankrijk, Schotland, Engeland). Deze werkgroep

Zwitserland, met hulp van Engeland, Ierland, Frankrijk. Deze volgende

gaat via een concreet Europa-breed project voor jonge verteltalenten

FEST-bijeenkomst zal worden gehouden in Lausanne, begin augustus

in

2010

FESTverder vormgeven. Afvaardigingen uit andere landen

zijn contactpersoon

geworden voor bijvoorbeeld de werkgroepen

2009.

De webgroep gaat zo snel mogelijk de nieuwe datum bekend-

maken op www.storytelling.eu.

De komende maanden gaan ze de

'Language' (Noorwegen) 'Story telling in Business' (Ierland), Healing

website vullen met informatie van vertellers, vertelorganisators

Storytelling' (Zweden), East European Story telling (Polen), 'Interna-

vertelevenementen,

tional Festival Organisation' (Zweden), 'Data Collection and Archive,

mogelijk websites. Griekenland neemt het op zich om een webforum

Sharing of Stories' (Engeland).

te creëren specifiek voor organisators van internationale

J{et 'Vikin9óchip raakt vo(

en

een verslag van FEST2008 en links naar zoveel
festivals.

Wat gaat Nederland doen tot HST 2oog?
Wat gaat elke individuele deelnemer doen voor FESTtot de volgend
bijeenkomst? Dat moest ieder in één van de roeispanen schrijven.
Het Nederlandse team wilde een European Story tellers Attack helpen
organiseren en schreef daarom op het Vikingschip- 'We will translate
the concept of Storytellers Attack so that every country can adopt this
project in his own way to do it on World Story telling Day zoth of march
2009.

We will put all projects online and report the results in pictures

and text.'

'Ben J{a99arty

noteert de te nemen beó(ióóingen
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