
 

De gouden sleutel -  Mareike Tiede 
Virtuele Vertellers Bootcamp, 27-29 mei 2020  
 
 
 
Tijdens deze Virtuele Vertellers Bootcamp ga je online op bezoek bij het vertelfestival Zwolle 
Unlimited, dat helaas geannuleerd is vanwege Corona-maatregelen. Verteller Mareike Tiede 
zou anders hebben opgetreden op Zwolle Unlimited, maar staat nu voor je klaar als 
gastdocent. 
 
Inhoud  
Sommige verhalen worden al eeuwenlang van generatie op generatie doorverteld. Dit is het 
soort verhalen waar iedereen een stukje van zichzelf in kan herkennen, waarin we onze eigen 
levensreis gespiegeld zien. Ze tonen ons wat het betekent om mens te zijn. 
In deze bootcamp gaan we de persoonlijke laag van verhalen onderzoeken en kijken hoe we 
deze kunnen gebruiken tijdens het vertellen. Tijdens de eerste online les laten we ons leiden 
door een verhaal. We ontrafelen samen de verschillende lagen van menselijke intuïtie en 
wijsheid die we tegenkomen en vragen ons af hoe deze tot ons spreken. Tijdens de tweede 
les oefenen we ieder met een eigen persoonlijk verhaal. We kijken welke kracht dit 
persoonlijke, menselijke element toevoegt aan onze vertelling. 
 
Over Mareike Tiede 
Mareike houdt zich al haar hele leven lang bezig met de menselijke stem en expressie. In het 
begin van haar carrière hielp ze anderen om hun stem te bevrijden. Later ging ze op een reis 
naar het buitenland om de rijkdom van haar eigen stem verder te onderzoeken. Met haar 
verhalen brengt ze de rijke beelden vol mythologie tot leven. Ze neemt haar luisteraars mee 
op een betoverende reis van zelfontdekking. 
 
Organisatie 
De lessen worden online gegeven in Zoom. 
 
De eerste les is een training van internationale verteller Mareike Tiede. Na afloop ontvang je 
een opdracht, zodat je thuis kunt werken aan een verhaal(fragment). De voertaal bij de 
eerste les is Engels.  
 
Tijdens de tweede les kom je online samen in een kleinere groep. Je gaat daar werken en 
oefenen met het verhaal van de thuisopdracht. De tweede les wordt aangeboden in twee 
varianten omdat daar daadwerkelijk met een verhaal geoefend wordt. Je kunt deelnemen 
aan de les waar Engels en Duits wordt gesproken (met Mareike Tiede), of aan de les waar 
Engels en Nederlands wordt gesproken (docent Paul Groos). 



 
Datum 
26 mei: les 1 gegeven door Mareike Tiede 
28 mei: les 2, begeleid door Paul Groos (Engels/Nederlands) 
29 mei: les 2, begeleid door Mareike Tiede (Engels/Duits) 
 
Tijd: Alle lessen beginnen om 19:30 met een inloop vanaf 19:15. 
 
Kosten en aanmelding 
Kosten voor deelname aan twee bijeenkomsten zijn €75 incl. BTW. 
Aanmelden via de website van de Vertelacademie:  
www.vertelacademie.nl/cursusaanbod/na-de-basiscursus/virtuele-vertellers-bootcamp 
Na aanmelding ontvang je een factuur voor betaling. 
 
Georganiseerd in samenwerking met/ondersteuning van: 
 
Zwolle Unlimited 
 
 
 

 


