Basiscursus Verhalen vertellen
Een verhaal zoeken voor de cursus
Tijdens de eerste les zal de basiscursusdocent(e) de opdracht geven om op zoek te gaan
naar een kort verhaal om tijdens de laatste les mee te werken.
Neem je deel aan een vakantieweek? Dan kun je tijdens de cursusweek zelf op zoek gaan
naar een verhaal, maar je kunt ook een verhaal kiezen uit een reader die we op de eerste
cursusdag mailen.
LET OP: Wacht tot de eerste cursusdag voordat je op zoek gaat naar een verhaal. De
docent zal in de les nog aanwijzingen en tips geven.
Zoek een verhaal van 5 minuten; dit komt overeen met ongeveer een A4.


Kies geen eigen geschreven verhaal. Een belangrijk onderdeel van de basiscursus is
dat je leert om een bestaand verhaal naar eigen hand te zetten. Schrijven vraagt
andere vaardigheden dan vertellen. Bovendien zal je je vrijer voelen om naar
aanleiding van de feedback van de docent in een verhaal naar hartenlust te
schrappen en dingen te veranderen als je niet zelf de auteur bent.



Vermijd verhalen met (veel) dialoog. Het weergeven van dialoog wordt in de
basiscursus niet als vaardigheid behandeld. Je maakt het jezelf gemakkelijker als je
in de cursus aan een verhaal werkt met weinig of geen dialoog, zodat je de ruimte
hebt om aan de onderdelen te werken die in de cursus aan bod komen.



Houd je aan de opgegeven verhaallengte (duur). Het zou jammer zijn als het gekozen
verhaal zo lang is dat er weinig ruimte overblijft voor de feedback van de docent(e) op
je vertelling en om deze in je verhaal te verwerken.
Trap niet in de valkuil om een (heel) lang verhaal in te korten. Je zult dan een groot
deel van je tijd bezig zijn met het inkorten van je verhaal en dat zou jammer zijn.



Het bewerken van een gedicht of liedtekst tot een verhaal is tijdrovend en vaak te
veel gevraagd voor een basiscursus. Kies een verhaal waarmee je meteen aan de
slag kunt!

Op de pagina met studiemateriaal bij de basiscursus vind je tips voor het online zoeken naar
verhalen. Je kunt natuurlijk ook voor een verhaal uit een boek kiezen.
Maak een kopie van je verhaal en geef deze uiterlijk de derde lesdag aan de docent(e).
Je kunt het verhaal eventueel ook mailen. Vermeld op de kopie je naam, de bron en de
auteur.
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