
 
Vertelacademie Vertel3daagse Terschelling 21 t/m 23 oktober 2022 
 
THEMA: FEEST! 
Dit is de 25e verteldriedaagse en bovendien bestaat de Vertelacademie dit jaar 15 jaar. 
En wie jarig is trakteert! We trakteren je deze Vertel3daagse daarom in iedere 
workshopronde op een nieuw verhaal, zodat je na afloop naar huis gaat met een 
uitbreiding van je vertelrepertoire. Bij een echt verjaardagspartijtje mogen ook een 
wedstrijd en een speurtocht natuurlijk niet ontbreken: ook daar hebben we aan gedacht! 
 
DOCENTEN 
Raymond den Boestert & Marin Millenaar 
Mia Verbeelen &  Melanie Plag 
Tom Van Mieghem 
N.B. in eerdere berichten stond dat Veva Gerard zou meegaan als docent, maar i.v.m. 
festiviteiten op Academie Lier wordt zij vervangen door Marin. 

PROGRAMMA 
Eventuele (kleine) wijizgingen op het programma worden gedurende het weekend 
bekend gemaakt tijdens de maaltijden en ook opgeschreven op een flip-over. 

Programma vrijdag - Storyslam 
17:00 - 17:45  Aankomst, ontvangst, inrichting slaapplaats, praktische zaken 
18.00 - 19:00  Avondeten 
19:30 – 20.00  Opening: toelichting programma en groepsindeling voor zaterdag  
20.00 - 22:00  STORYSLAM: ‘Team ‘Zuid’ (Vlaanderen en NL beneden de rivieren) 
versus ‘Team Noord’ (NL boven de rivieren). Met een prijs voor het winnende team! 
22:15 -        Muziek om je fantasie te prikkelen. Kopje thee of glas wijn om je 

verbeelding te stimuleren 
 
Programma zaterdag - Verhalencarrousel 
Stap in de draaimolen met 3 workshopsessies in 3 groepen. Alle deelnemers volgen in 
de loop van de dag dus een workshop bij alle docenten.  
8:00 – 9:00  Ontbijt       
9:30 – 10:00  Gezamenlijke warming up 
10:00 – 12:30  Ochtendsessie 
12:30 – 14:30 Middagpauze (lunch en gelegenheid om naar zee te lopen) 
14:30 – 17:15 Middagsessie (inclusief 15 min. koffiebreak) 
18.00 – 19.00 Avondeten 
19:15 – 21:45  Avondsessie 
 
Programma zondag – Verhalenspeurtocht 
8:30 – 10.00   Ontbijt en opruimen slaapplek 
10:00 – 12:00 Speurtocht in de omgeving: in kleine groepjes zoek je een verhaal 

bij elkaar. (Er is een alternatief programma voor als het weer 
onverhoopt erg slecht is.) 

12:00 – 13:00  Lunch (lunchpakketten) 
13:00 -  14.30  Vertelpodium  
14.30 – 14.45 Afsluiting 
 
Tijden bus en boot op zondag 23 oktober 
Terschelling-Harlingen: sneldienst 16.25 en 16.45, gewone veerdienst 17.30 uur. 
De bus van Hoorn naar West-Terschelling van 15.45 en 16.20 sluit aan op de boot van 
resp. 16.25 en 17.30 uur. 


