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De 24e Verteldriedaagse 22, 23, 24 oktober 2021
i.s.m. Landcommanderij Alden Biesen
Voor de vierentwintigste maal organiseert de Vertelacademie de Verteldriedaagse.
We vinden het ontzettend leuk om dit jaar weer te gast te zijn op Alden Biesen.

Perspectief
‘Tragedie en komedie zijn slechts twee aspecten van de werkelijkheid, of we het tragische of het
komische zien is een kwestie van perspectief’ - Arnold Beisser
Voor een beeldend kunstenaar is perspectief de kunst om op een plat vlak de illusie van diepte
te scheppen. Terwijl voor een politicus perspectief het standpunt is waarvan je naar een
bepaald vraagstuk kijkt. Voor een fotograaf gaat het bij perspectief om de stand waaruit
gefotografeerd wordt. De filosoof leert ons te zien dat wat de rups het einde noemt voor de
vlinder een nieuw begin is.
Voor een verhalen verteller is perspectief het antwoord op de vraag door welke ogen en met
welke blik er naar een verhaal wordt gekeken. De perspectiefkeuze die de verhalen verteller
maakt, is ook weer belangrijk voor de manier waarop de luisteraar het verhaal beleeft.
Uiteenlopend he? Precies waar het bij perspectief om gaat!
De 24e Vertel3daagse op de Landcommanderij Alden Biesen zal in het teken staan van wisselende
perspectieven, ontbrekend perspectief, perspectief keuzes, vogel - en kikkerperspectief.
De vraag is nu: hoe bied jij perspectief aan dit mooie weekend?
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Twee keuze workshops op zaterdag t/m zondagochtend
Triootje met verhalen?
Een verteller staat meestal alleen voor z’n publiek.
Maar wat gebeurt er als je op een speelse manier samen een verhaal vertelt?
Met z’n tweeën of met z’n drieën of zelfs met een heel spreekkoor erbij?
In deze workshop onderzoeken we verschillende methodes om met meerdere vertellers een
verrassende performance te creëren.
Een onderzoekende workshop waarin experiment en samenwerking alle ruimte krijgt!
Docenten: Mia Verbeelen en Peterine Kooijmans.

Blik op de wereld…
We draaien een verhaal binnenstebuiten en buitenstebinnen en werken met verschillende
vertelperspectieven en referentiekaders. We luisteren met verschillende oren, kijken met
nieuwe ogen, gaan in eigen en andermans schoenen staan. We herkaderen of ‘reframen’ een
verhaal voortdurend en trekken onze blik op de wereld open!
Docenten: Veva Gerards en Walter Roozendaal.

Komt het totale aantal deelnemers aan de Vertel3daagse boven de 30/32 dan zullen Tom Van
Mieghem en Raymond den Boestert een extra workshop verzorgen, met de titel Nieuwe
perspectieven

Op zondag sluiten we het weekend af met een speelse stemworkshop.
Door: Raymond den Boestert, Walter Roozendaal, Veva Gerards en Mia Verbeelen.

Pop-Up verhalen!
Wie dat wil kan een kort verhaal van 2 of 3 minuten vertel-klaar maken en meenemen naar
het kasteel. Tijdens het weekend zullen een aantal deelnemers op onverwachte momenten een
verhaal laten klinken. Welke verhalen wel verteld zullen worden en welke niet, wordt ter plaatse
bepaald... Hoe? Dat hoor je op 22 oktober!
Ben je nog aan het kennismaken met het vertellen van verhalen? Dan mag je natuurlijk gewoon
luisteren naar de verhalen die de meer ervaren vertellers meebrengen.
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PROGRAMMA van de Verteldriedaagse
Hieronder zie je de (globale) programmatijden van de Verteldriedaagse. Natuurlijk wordt er
tijdens het weekend ook tijd ingeruimd om te genieten van de omgeving. Eventuele kleine
wijzigingen worden tijdens de maaltijden doorgegeven.
Vrijdag
17:00 - 17:45 Aankomst op het kasteel, ontvangst, inrichting slaapplaats.
18.00 - 19:00 Avondeten.
19:30 - 22:00 Openingsprogramma:
Welkom met een verhaal
Kennismaking met de workshopleiders en de deelnemers.
Korte informatie over de workshops. Groepsindeling, inschrijving workshops.
22:15 - …… Muziek om je fantasie te prikkelen. Kopje thee of glas wijn of Belgisch biertje om je
verbeelding te stimuleren.
Zaterdag
08:00 - 09:00
09:30 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 17:30
18:00 - 19:00
19:30 - 21:30

Ontbijt.
Keuze workshops: Triootje met verhalen, Blik op de wereld.
Lunchpauze. Voor wie dit wil, tijd om te wandelen in de omgeving van het kasteel.
Vervolg van de workshops.
Avondeten.
Vervolg van de workshops en voorbereiding presentaties.

Zondag
08:30 Ontbijt. (De Kamers moeten voor de start van het programma leeg zijn.)
10:00 - 12:20 Presentatie workshopgroepen.
12.30 - 13.30 Lunch.
13:45 - 15:00 Stem workshop.
15:15 - 16:00 Evaluatie en afscheid.
Uiterst handig: Klein geld voor het afrekenen van drankjes aan het eind van het weekend.
Bespeel je een muziekinstrument? Op vrijdag- en zaterdagavond wordt er in de bar vaak muziek
gemaakt.

Namenlijst docenten
Mia Verbeelen (BE),
Veva Gerards (BE),
Walter Roozendaal (NL),
Peterine Kooijmans (NL),
Raymond den Boestert (NL),
Tom van Mieghem (BE), aanwezig vanaf circa 32 deelnemers.

Lees hier meer over het corona protocol.

