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TIPS EN TRICKS VAN DE VERTEl.ACADEMIE(13)

Geef de belangrijkste woorden uit de voorbeeldzin, (verhaal-vredekalmte-beheersing), eens in Google als kernwoord op en kijk of je ook
terechtkomt bij het passende verhaal 'Woorden in het zand'.
TIP:
Verken voordat je aan het werk gaat even het kernwoord van je
zoektocht. Verwante en gerelateerde begrippen kun je dan gebruiken
om je zoekopdrachten te verfijnen. Een goed hulpmiddel daarbij is de
website www.synoniemen.net. Bij elk opgegeven woord krijg je daar
een aantal synoniemen en verwante woorden. Een uiterst handige
bijzonderheid van synoniemen.net is de grafische weergave van de
woordverbanden bij een zoekterm.
TIP:
Denk ook na over de doelgroep voor je vertelling. Vooral de doelgroep
kinderen heeft vaak een specificatie nodig. verhalen voor kleuters en
verhalen voor de bovenbouw zijn duidelijk verschillend van karakter.

Hulpvaardige catalogi
Een aantal gespecialiseerde catalogi zijn voor vertellers interessant
om bij hun zoektocht te betrekken:
De volksverhalen Almanak van het Kunstbedrijf Arnhem (www.
beleven.org/verhalen) .
Een verzameling van volksverhalen, verhalen, sprookjes, fabels, mythen, sagen & legenden, uit verschillende landen en culturen.

Verhalen zoeken
Tekst: Marco Holmer

De digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (www.dbnl.org).

Regelmatig krijg ik van collega-vertellers vragen naar bruikbare
verhalen:
"Ik zoek nog een verhaal over vrede en samenwerking. Een leerrijk
verhaal maar ook met een beetje humor. Weet jij misschien een
bruikbaar verhaal?"
Soms ken ik toevallig een passend verhaal, maar ik ben dan nooit
helemaal zeker of het bij de vraag van de verteller past. Past een
verhaal voor senioren ook bij jongeren van vijftien?
"Misschien kun je beter zelf ook nog even zoeken", hoor ik mij dan
zeggen.
Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zoek je eigenlijk
bruikbare verhalen?

De wereld aan je voeten
Via internet kun je de hele wereld doorzoeken. 'Verhalen over vrede'
leverde bij het schrijven van deze tips en tricks maar liefst 816.000
mogelijke verwijzingen. Op zo'n moment zakt de zoek-moed je in de
schoenen. Klaarblijkelijk is vrede een te algemeen zoekwoord.
Het is daarom handig om vooraf je vraag in een eenvoudige zin te
formuleren. Bijvoorbeeld: 'Een verhaal waarin kalmte en beheersing
tot vrede leidt'.
Een dergelijke zin geeft meer houvast bij het zoeken. Zowel bij vrienden en collega's, maar ook in het grote internet. Ook is het voor jezelf
een goede toetssteen bij het beoordelen van verhalen of boektitels
die je tegenkomt.
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De Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut
(www.verhalenbank.nl)
U kunt daar zoeken naar historische en hedendaagse sprookjes, sagen, legenden, moppen, raadsels en Broodje Aap-verhalen.
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Deze digitale bibliotheek bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën.
De zoekmachine van de openbare bibliotheken
(www.zoeken.bibliotheek.nl).
U kunt hier zoeken in de catalogus van alle openbare bibliotheken.
Tijdens het zoeken geeft de kolom aan de rechterkant aanwijzingen
om het zoeken te verfijnen.

De bijdehante verteller
Het grote voordeel van het bevragen van je collega's is dat zij meestal
met ·aanbevelingen komen die uit de vertelpraktijk komen. Ook die
collega's hebben profijt van een zoek-zin. Daaraan hebben zij enigszins houvast om te weten voor welke gelegenheid en doelgroep je het
verhaal nodig hebt.
Het forum van de Vertelacademie heeft een speciale plek ingeruimd
voor het zoeken van verhalen: de 'Ruilbeurs voor verhalen'.
(www.vertelforum.nl)
Ook via de mailinglijst van de stichting Vertellen is het mogelijk om
andere vertellers om advies te vragen. www.stichtingvertellen.nl.

Verzamelbundels
Omdat het onmogelijk is alle bundels met korte verhalen door te
lezen op een bepaald thema of verhaal, is het handig om het zoeken
te beperken tot verzamelde werken. Je kunt ernaar vragen in de bibliotheek, maar ook zoeken naar verzamel(d)werk in bijvoorbeeld de
internetboekhandel www.bol.com.

Er worden verzamelde werken uitgegeven van bekende auteurs
(Roald Dahl, Alle verhalen; Willem Wilmink, Sprookjes en vertellingen; Anton Tsjechov, verzamelde verhalen 1- 4 etc.).
Daarnaast verschijnen er regelmatig bundels met themaverhalen.
(Winterboek, kerstverhalen, griezelverhalen, streekverhalen, verhalen van dood en leven etc.)
TIP:
Ben je lid van een bibliotheek, dan kun je je gratis abonneren op de
attenderingsservice via je e-mail. Hiervoor geef je aan over wat voor
soort boeken je getipt wilt worden als die nieuw zijn aangeschaft.
Geef je bijvoorbeeld aan 'verhalen', dan wordt je geattendeerd welke
nieuwe verhalenbundels jouw bibliotheek heeft aangeschaft.
TIP:
Wanneer je een schrijver niet goed kent, dan kun je nog even kennis
maken met hem of haar in de 'vrije encyclopedie Wikipedia' (www.
wikipedia.nl).

Vanwege Wereld Verteldag (20 maart) dat komend jaar op
zondag valt, zal de volgende Tips en Tricks van de
Vertelacademie gaan over:
Vertellen in kerkgebouwen.

Professioneel vertellen / Marco Holmer; uitg. Free Musketeers; 2009; ISBN 9789048410200; paperback;

€ 16,95

Professioneel vertellen houdt volgens Marco Holmer in dat
verhalen en verbeelding leiden tot een effectieve communicatie met de toehoorder. Het vakmanschap van de
professioneel verteller toont zich in de samenhang tussen
de inhoud van het verhaal, de verteltechniek en de opgebouwde sfeer. Met deze elementen probeert de verteller de
communicatie met de toehoorders zo optimaal mogelijk te
laten verlopen, zodat het doel van de presentatie of voorstelling wordt bereikt.
Professioneel vertellen leer je niet
uit een boek. Dat leer je door te
doen, heel veel te doen. Dat je daar
'technische kennis' bij nodig hebt,
staat wel vast. Marco Holmer geeft
in zijn boek Professioneel vertellen
heel veel basistips over de communicatie tussen verteller, verhaal en
publiek. Dat begint bij de voorbereiding van een verhaal, het verdiepen in de doelen van een
verhaal, dat gaat via verteltechnieken en het gebruik van
de ruimte en licht, tot het vaststellen van de doelgroep van
de verteller.
Achterin het boek zijn werkbladen en oefenverhalen opgenomen, evenals een nuttige literatuurlijst.
Marco Holmer is een gedegen verteltrainer en dat is terug
te vinden in dit boek. Nieuw is de informatie voor vertellers
niet, het zet wel alles duidelijk op een rijtje. In die zin is het
een goed naslagwerk. Voor nog-niet-vertellers is de informatie wellicht wat te puntig, maar het kan hun duidelijk
maken dat professioneel vertellen werkelijk een kunst is.

