
 

Mythische landschappen  
Michael Harvey (foto) en Paul Groos 
Virtuele Vertellers Bootcamp, 27 – 29 oktober 2020  
 
Zin in een online reisje door tijd en ruimte heen? Naar 
aanleiding van het vertelfestival Verhalen in het Park 
reis je tijdens deze bootcamp virtueel naar het Vlaamse 
Alden Biesen. Vanaf daar neemt de Welshe gastdocent 
Michael Harvey je mee naar een hele andere wereld. 
Michael is specialist in het vertellen van Keltische 
mythes en legendes. Samen onderzoeken jullie hoe je 
de verbeeldingswereld van je publiek oproept en hoe je 
levensechte landschappen kunt beschrijven tijdens je 
vertelling. 
 
Inhoud  
De achtergrond waartegen je verhaal zich afspeelt is minstens even belangrijk als het plot of 
de personages. Als jouw verhalenwereld coherent is en je landschap leeft, dan doe je recht 
aan het verhaal dat zich daarin ontvouwt. 
Je gaat met gastdocent Michael Harvey aan de slag met de setting en de achtergrond van 
verhalen. Michael is gespecialiseerd in het vertellen van Keltische mythes en biedt je 
verschillende handvatten om je verhalenwereld tot leven te brengen. Jullie onderzoeken hoe 
je jouw publiek heen en weer kunt laten bewegen tussen deze wereld en de verhalenwereld. 
Daarnaast word je uitgedaagd om jezelf te verliezen in je eigen verbeelding en aan de hand 
van het door jou gecreëerde landschap de weg weer terug te vinden naar de rode draad van 
je verhaal. Je oefent met het concept van transformatie en met de kracht van herhaling en 
patronen. 
Tijdens de bootcamp richten we ons op het vertellen van mythes en legendes. Als je niet zo 
thuis bent in dit genre dan nodigen we je graag uit om het toch eens te proberen. Door te 
oefenen en te experimenteren met mythes kun je veel leren over het creëren van setting en 
achtergrond. Deze methodes en technieken zijn vervolgens ook toepasbaar op andere 
verhalen. 
 
Over Michael Harvey 
Michael Harvey vertelt graag oude verhalen uit de orale traditie. Hij specialiseert zich in het 
vertellen van mythes uit Wales en andere Keltische landen. Hij voelt zich sterk verbonden 
met het prachtige Wales en in 2011 won hij de Major Creative Wales Award voor zijn 
vertellingen uit die lokale tradities. Hij streeft ernaar om elk bij verhaal een gevoel van 
connectie en herkenning op te roepen in zijn luisteraars, juist ook bij de meest vreemde en 
bijzondere vertellingen. 



 
Organisatie 
De lessen worden online gegeven in Zoom. 
 
Op dinsdag krijg je twee uur les, in het Engels, van de internationale gastdocent Michael 
Harvey. Samen gaan jullie onderzoeken hoe je werelden kunt creëren en landschappen kunt 
schilderen om je verhaal bedding te geven. Je luistert, discussieert en doet oefeningen om 
beter grip te krijgen op de verschillende methodes die Michael hiervoor gebruikt in zijn 
vertellingen.  
Aan het eind van de les krijg je een opdracht mee naar huis. Je werkt aan de 
thuiswerkopdracht in je eigen taal.  
Tijdens de tweede les bespreek je de resultaten van de thuiswerkopdracht en oefen je onder 
begeleiding met je vertelling. Vertelacademie-docent Paul Groos begeleidt de sessie en geeft 
tips en feedback. Je wordt voor deze tweede les ingedeeld in een van de twee rondes. Op 
deze manier kun je werken in een kleine groep en krijg je individuele aandacht van je 
docent. 
 
Datum 
Dinsdag 27 oktober: les 1 door Michael Harvey, voertaal Engels 
 19.00 – 21.00 uur 
Donderdag 29 oktober: les 2 door Paul Groos, voertaal Nederlands 
 Ronde 1 van 18.30 – 20.00 uur 
 Ronde 2 van 20.30 – 22.00 uur 
 
Op donderdag word je ingedeeld in een van de twee rondes. Je kunt op het inschrijfformulier 
aangeven of je voorkeur uitgaat naar ronde 1 of ronde 2. We houden hier zo veel mogelijk 
rekening mee, maar we kunnen je voorkeursplek vooraf niet garanderen.   
 
Kosten en aanmelding 
Kosten voor deelname aan twee bijeenkomsten zijn €85 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 Vertelkasteel Alden Biesen, België. 
 
 


