UITNODIGING
INTERNATIONAAL VERTELFESTIVAL
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
UITNODIGING SECUNDAIR EN HOGER ONDERWIJS
Geachte,
De Landcommanderij Alden Biesen nodigt je vriendelijk uit op haar vierentwintigste
Internationaal Vertelfestival van 23 tot en met 30 april 2019.

Een internationale groep van 35 professionele vertellers brengt eigen verhalen, verhalen van andere
auteurs of verhalen uit de volkse overlevering. Er zijn vertellers uit Vlaanderen, Brussel, Nederland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Oostenrijk en Spanje. Alle genres komen aan bod: reis- en
levensverhalen, spookverhalen, mythen, fabels, sprookjes... Je krijgt ook de uitzonderlijke kans
verhalen te horen en zien vertellen door "native speakers". Bovendien sluiten de genres die aan bod
komen uitstekend aan bij de lesprogramma's talen. Daarom is het weekprogramma gericht op jongeren in schoolverband en studenten van het hoger onderwijs.

Ook dit jaar kan je kiezen voor een meertalig programma waarbij je kwalitatieve voorstellingen kan
combineren. Naar goede gewoonte richt het programma zich tijdens deze eerste week op het
secundair en hoger onderwijs en ’s avonds op het volwassenenonderwijs. Dit is de internationale
week bij uitstek. Professionele vertellers uit alle windstreken strijken neer in Alden Biesen om te
vertellen, te luisteren naar andere vertellers, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Voor de eerste graad secundair kan je kiezen uit een uitgebreid Nederlandstalig aanbod en/of een
tweetalige vertelling Nederlands/Frans, zelfs Nederlands/Engels (13 +) komt aan bod. Er is ook een
programma voor de tweede graad met vertellingen in het Nederlands, toegankelijk Engels en Frans
en een tweetalige voorstelling Nederlands/Frans. De derde graad kan kiezen voor vertellers uit het
Nederlandstalige, Engelse, Franse en Duitse taalgebied. Voor Engels en Frans wisselen de bekende
vertellers zich af met enkele nieuwkomers. De Nederlandstalige voorstellingen pakken telkens uit
met bekende en minder bekende traditionele verhalen.
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Er zijn telkens zo’n 7 à 8 vertellers gelijktijdig aan het werk in de verschillende zalen van ons centrum.
Je kan je inschrijven via de bijgevoegde inschrijvingsformulieren.
De vertelvoorstellingen starten telkens op vaste uren: 09.45u, 11.00u, 13.15u en 14.30u,
op woensdag is dit 09.30u en 10.40u. Elk optreden duurt ± 50 min. (cfr. een lesuur)

Tarief blijft: € 5,50 per leerling voor de 1ste voorstelling. Als je je met dezelfde groep voor een
volgende vertelling inschrijft, betaal je voor deze voorstelling slechts € 5,00 per leerling. Woon je met
deze groep een 3de voorstelling bij, dan betaal je nog € 4,50. Begeleidende leerkrachten gratis.

BELANGRIJK: Anders dan voorgaande jaren wordt vanaf dit jaar gefactureerd op basis van het aantal
bestelde tickets in plaats van op basis van het aantal aanwezige leerlingen. De factuur wordt op
voorhand verstuurd. Gelieve daarom duidelijk aan te duiden op het inschrijvingsformulier met
hoeveel leerlingen (en leerkrachten) u wenst deel te nemen en ook het facturatieadres te vermelden.

Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen in Alden Biesen terecht met hun lunchpakket. Eén
verplichte consumptie (€ 1,00) wordt dan in de prijs opgenomen. In ruil hiervoor ontvangt u bij
aankomst het aantal bonnen per persoon, die kunnen worden ingeruild voor een drankje. Het is ook
mogelijk om broodjes te kopen (€ 1,00). We vragen om het aantal broodjes op voorhand door te
geven via het bijgevoegde inschrijvingsformulier. De drankbonnen/broodjes worden apart
gefactureerd NA het festival op basis van hoeveel bonnen/broodjes nodig zijn.

Aan groepen die een volledig dagprogramma willen uitwerken, raden wij volgende combinaties aan:
een of twee vertelsessies met:
- een Nederlandstalige historische rondleiding in Alden Biesen (089 51 93 90)
E-mail│rondleidingenAB@vlaanderen.be
- een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum in Tongeren (012 67 03 30)
E-mail│grm@stadtongeren.be
- een bezoek aan de Cosmodrome in Genk (089 65 55 55)
E-mail│clearing.kattevennen@genk.be

Bijgevoegd vind je informatie over de vertellers en hun programma samen met de
inschrijvingsformulieren. Wij willen je vragen deze laatsten zo vlug mogelijk ingevuld en
ondertekend terug te sturen (bij voorkeur via e-mail) naar de Landcommanderij Alden Biesen t.a.v.
Katrijn Beelen. Als bepaalde vertelvoorstellingen volzet zijn, nemen wij contact op om alternatieve
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combinaties uit te werken. De datum van inschrijving geldt als voorrangscriterium. Wij bevestigen zo
vlug mogelijk. Contacteer ons als je na een week geen bevestiging hebt gekregen!
Je ontvangt later ook nog een brief met praktische richtlijnen.
Katrijn Beelen: T│089 51 93 54 of E-mail│katrijn.beelen@cjsm.vlaanderen.be.

Ook dit jaar is er een apart programma voor het VOLWASSENENONDERWIJS (afd. vreemde talen)
met vertellingen in het Duits, Frans, Engels, NT2, Italiaans en Spaans en een thema-voorstelling in het
Nederlands (Nederlands tweede taal). Tarief: € 7/pers. voor NT2 en € 9/pers. voor de andere talen.
Voor meer info, contacteer Myriam Swinnen:
T│089 51 93 55 of E-mail│myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be

In het weekend van 26 en 27 april richt het festival zich ook tot het GROTE PUBLIEK:
Vrijdag 26 april - 20.00u: Friday night tales from Daniel Morden and Jan Blake (EN)
Zaterdag 27 april - 20.00u: Grote Vertelavond (NL/EN/FR/DE)!
Voor meer info, contacteer:
Tamara Broeders: T│089 51 93 93 of E-mail│tamara.broeders@cjsm.vlaanderen.be

Heb je interesse om zelf verteller te worden, dan kan je ook bij ons terecht.
Gedurende 2 weekends kan je deelnemen aan een basiscursus vertellen in de Landcommanderij zelf,
dit in samenwerking met de Vertelacademie Nederland. Deze cursus richt zich tot iedereen die
geïnteresseerd is in het genre. Plaatsen zijn beperkt. Docent is verteller Mia Verbeelen (BE).
- datum 1ste weekend: zaterdag 30 en zondag 31 maart
- datum 2de weekend: zaterdag 27 en zondag 28 april
Tijdens dit 2de weekend kan je vertelactiviteiten meepikken in het kader van het Vertelfestival.
Voor meer info: www.vertelacademie.nl

Meer info over bovenstaande activiteiten volgt op onze website:
www.Alden-Biesen.be/nl/Vertelkasteel/internationaal-vertelfestival

Wij hopen u ook dit jaar hier te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groeten.

Patrick Cornelissen
Directeur Alden Biesen

Katrijn Beelen
Coördinator Vertelfestival
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INFO VERTELLERS
 1STE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS
Nederlandstalig
Eric Borrias, Niels Brandaan Cotterink, Frank Degruyter, Don Fabulist, Marijke Goossens, Hilde Rogge,
Fred Versonnen
Tweetalige vertelvoorstellingen
Nederlands/Frans: Veerle Ernalsteen en Pascal Guéran
Nederlands/Engels: Tom Van Mieghem en Daniel Morden

 2de GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS
Nederlandstalig
Veva Gerard en Katty Wtterwulghe, Tom Van Mieghem
Tweetalige vertelvoorstellingen
Nederlands/Frans: Veerle Ernalsteen en Pascal Guéran
Anderstalig
Frans: Pascal Guéran
Engels: Sophie Heydel

 3de GRAAD SECUNDAIR EN HOGER ONDERWIJS
Nederlandstalig
Frank Degruyter, Marijke Goossens
Anderstalig
Frans: Olivier de Robert, Chloé Gabrielli
Engels: Jan Blake, Sophie Heydel, Daniel Morden, Cat Weatherill, Tamar Eluned Williams
Duits: Reinhard Likar (KAI)
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EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS
Uit Nederland

Eric Borrias

Een ambachtsman die al bijna 30 jaar de fantasie van zijn publiek aan het werk zet. Van schijnbaar
eenvoudige sprookjes tot indrukwekkende oorlogsverhalen, van bekende (kinder)boeken tot verhalen
op maat. Zijn ‘gereedschapskist’ is rijk gevuld. Niet voor niets heeft Eric naast tal van grotere
voorstellingen, een breed scala aan korte verhalen. Van kerst tot horror, van humor tot ernst.

De brug van Weejegebeente
Eric heeft naast zijn geroemde bewerkingen van kinderboeken een breed scala aan andere
verhalen. Griezelverhalen, die je ongemakkelijk laten schuiven op je stoel.
‘De brug van Weejegebeente’ vertelde hij reeds aan duizenden scholieren. Nu ook tijdens
ons festival. ‘De brug van Weejegebeente’ vindt zijn oorsprong in Wales, waar oeroude
verhalen diep verankerd zijn in iedere steen, in elke heuvel en rivier.
Over een van die riviertjes ligt van de een op de andere dag een brug, opgebouwd uit
menselijke botten én er verschijnt plots een smid in het dorp, een meestersmid. En dus zijn
er jongelui die leerling willen worden bij deze meestersmid. Het loopt slecht met ze af, tot
Jack zich meldt.
Eric Borrias: dinsdag 23 april
graad secundair onderwijs

1ste

Uit Nederland

Niels Brandaan Cotterink

Niels Brandaan is een buitengewoon bevlogen verhalenverteller en theatermaker. Een meester in de
vertelkunst die voor velen een inspiratiebron is. Niels verstaat de kunst van het vertellen en de taal
van de verbeelding. In zijn voorstellingen smelt hij taal, geluid, spel, muziek, beeld, object en
beweging moeiteloos samen tot een onvergetelijke beleving voor scholen en in theaters. Hij speelt
soms solo op een stoel, in samenwerking met muzikant(en) of in een door hem samengesteld decor
maar altijd in verbinding met zijn publiek.

Rembrandt
In het kader van het Rembrandtjaar 2019 creëerde Niels de voorstelling ‘Rembrandt’,
waarbij hij zijn toeschouwers mee op reis neemt naar de 17e eeuw, naar het leven van
kunstschilder Rembrandt van Rijn, het Hollandse wonder van de Gouden Eeuw. Een rebel,
een denker en nog altijd een onbegrepen en ongrijpbare kunstenaar. In deze voorstelling
poogt Niels de mens Rembrandt, in al zijn grootheid en gebreken een klein beetje dichter bij
ons te brengen.
Ben je er klaar voor? Sluit de ogen en reis mee naar een tijdsbeeld dat ver van ons vandaan
ligt en tegelijkertijd toch verraderlijk dichtbij.
Niels Brandaan Cotterink: dinsdag 23 april
1ste graad secundair onderwijs
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Uit Vlaanderen

Frank Degruyter

Frank is acteur en verteller, docent en regisseur. Ruim 25 jaar speelt hij voor en werkt hij met
jongeren en volwassenen. Hij heeft een hart voor taal, voor woorden en klanken, voor betekenis en
raadsel, voor taalspel en woordkunst. Zijn instrument is zijn stem.
Hij bewerkt bestaande teksten en verhalen of schrijft zijn eigen materiaal. De teksten zijn nooit
vrijblijvend en worden gekleurd met fijnzinnige humor die net zo goed doet glim- als grimlachen.
Frank houdt van woorden en zinnen die ergens over gaan. Hij maakt theater om iets te zeggen…

‘Van den Vos Reynaerde’, een fabel uit de politiek
Als je denkt dat ‘Van den vos Reynaerde’ een leuk verhaaltje is over dieren ergens
geschreven en verteld in de middeleeuwen, dan zit je er behoorlijk naast.
‘Van den vos Reynaerde is het verhaal van een door en door slechterik die alles en iedereen
bedriegt, misbruikt, mishandelt en vermoordt. Reynaert is de ultieme slechterik en dat
maakt van hem geen beest, maar…een mens. Je kunt je niet voorstellen hoe die vos
iedereen rond zijn vingers draait en iedereen tegen elkaar opzet. Hij maakt volop gebruik
van de zwakheden van de anderen om altijd en overal zijn zin te krijgen. Ver gezocht ?
Vergeet het. Het verhaal van de vos toont je hoe de wereld in mekaar zit. Stof zat voor een
spannende misdaadreeks op televisie. ‘Van den vos Reynaerde’ is ‘het leven zoals het is’ in
de wereld van de macht, de politiek en de misdaad. Geniet ervan !
Frank Degruyter: dinsdag 23 april
1ste graad secundair onderwijs

Uit Vlaanderen

Don Fabulist

Don Fabulist, ridder der Vagebonden van Het Kapersnest, is een doorgewinterde verteller die de
overleveringen koestert. Bezield en met grillige lichaamstaal verhaalt Don sagen, legenden, mythen,
sprookjes, sproken en prozaverzen, maar evengoed eigen werk. Tevens zingt hij met gebronsde stem
ballades die hij dikwijls in de geheime zwerverstaal, Bargoens, ten berde brengt. Hij vertelt in scholen,
in bibliotheken, in zalen en in open lucht. Voor jongeren vanaf 12 jaar vertelt hij authentieke sagen
en/of legendes.

Gullivers reis naar Lilliput
Jonathan Swift schreef begin 18de eeuw met ‘Gulliver’s travels’ een meesterlijke satire,
waarin hij de gangbare maatschappelijke zeden en gewoonten parodieert middels het
gefantaseerd verblijf van Gulliver bij de Lilliputters.
Door het avontuurlijk karakter van het verhaal en door de levensechtheid van het in beeld
gebrachte Lilliputtersvolk, geeft het vertelsel op geen enkel ogenblik de indruk moraliserend
te zijn. Integendeel, de gebruiken van de duimgrote Lillputters zouden evengoed die van
onze tijd kunnen zijn. Zelfs de surrealistische gebeurtenissen in Lilliput lijken regelrecht uit
ons hedendaags bestaan gegrepen. Swifts avonturenverhaal getuigt van een grote
relativiteit, waarbij het verleden zich in het heden weerspiegelt, zoals het grote een echo
vindt in het kleine. Tijdens de voorstelling volgt Don nauwgezet de verhaallijn van “Gullivers
reis naar Lilliput” en blijft hij trouw aan de geest van Jonathan Swift.

Don Fabulist: dinsdag 23 april
graad secundair onderwijs

1ste
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Uit Vlaanderen

Marijke Goossens

Hou jij ook van verhalen? En van het betoverende effect dat zij op jou hebben? Wil jij graag
verdwalen in oeroude mythes en mee reizen in de tijd? Storyteller Marijke Goossens weeft oude
volkswijsheden, sprookjes, magie en verbeeldingskracht tot wonderlijke vertelvoorstellingen. Zij
vertelt op school, in de bibliotheek, tijdens events of in musea. Als leerkracht in het onderwijs voor
jonge anderstaligen, slaat zij geen les over zonder een goed verteld verhaal! Deze ervaring en die als
workshopbegeleider geven haar voorstellingen een kleurrijke meerwaarde.

Schots en Scheef
Zet je schrap voor enkele Schotse Mysteries! Het monster van Loch Ness spreekt tot ieders
verbeelding maar wanneer de geheimen worden prijsgegeven van de Fairy Hills
in de Schotse Hooglanden, de Highlands, val je van de ene verbazing in de andere.
Waarom de nakomelingen van de Mac Codrumclan dunne vliezen hebben tussen hun
vingers en tenen, is een raadsel dat eindelijk onthuld mag worden!
Marijke Goossens: dinsdag 23 april
1ste graad secundair onderwijs

Uit Vlaanderen

Hilde Rogge

Hilde Rogge is een vertelster pur sang. Met een grote naturel en vol begeestering kruipt ze in de huid
van haar personages. Ze speelt met taal en beelden, houdt van verhalen die je de tijd doen verliezen
en ze hertekent ze in de hoofden van het publiek.
Vanuit haar eigen zoektocht en ervaring als leerkracht en vertelster begeleidt ze ook workshops voor
scholen, bibliotheken, studenten lerarenopleiding, NT2...

Herinneringen in een dooske.
Er schuilt een geheim in het doosje van mooie herinneringen.
Het gaat terug naar de kinderjaren. Naar grootmoeder en grootvader.
In tegenstelling tot de doos van Pandora, mag deze doos wel opengemaakt.
Een greep uit de immense volksverhalenschat waait naar buiten.
Hilde Rogge vertelt het verhaal van haar grootmoeder, die in 1953 haar eigen ultramoderne-volledig-automatische zelfwasserij opricht, waar vrouwen als in een sprookje
kunnen wassen en strijken.
De essentie van deze voorstelling is de herinnering. Onder andere de herinnering aan het
contact met je grootouders. De verbinding met je wortels. Met wie je in wezen bent.
Vanwaar je komt. Een verhaal dat betovering brengt in de herinnering maar ook een
ontroerend geheim met zich meedraagt.
Hilde Rogge: dinsdag 23 april
graad secundair onderwijs

1ste
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Uit Vlaanderen

Fred Versonnen

Het begon toen hij klein was: aan de keukentafel bij zijn grootouders of op een familiefeest wanneer
de stoelen bij elkaar werden geschoven. Daar leerde Fred luisteren naar familieverhalen, grappen en
volksvertellingen. Later was er de slaapkamer die hij deelde met zijn drie broers. Of op de fietsen,
langs de kant van de weg met de vrienden. Daar leerde hij vertellen…en dat doet hij nog altijd:
volksverhalen van bij ons maar ook uit heel de wereld, mythes, legenden, spookverhalen, wonderlijke
vertellingen, grappige en vuile geschiedenissen, wijze fabels…
Behalve verteller is Fred ook bezieler van het Fonkelvogel Vertelcollectief met basis in Leuven.
Fred kiest samen met zijn publiek welke verhalen hij vertelt. Hieronder een greep uit zijn aanbod:

Helden zijn hot!
Film, strips, games en boeken zitten vol superheros.
Op momenten dat alle hoop verdampt, komen ze heldhaftig aangevlogen en lossen onze
problemen op. Ze vechten voor ons tegen al het boze en donkere van deze wereld.
Sporthelden zijn ook hot, ze laten ons hopen, juichen en vloeken.
Helden dus. Wie zijn ze? Wat maakt ze tot held?
Kracht? Rechtvaardigheid? Moed? Doorzetting? Looks?
We dromen en hopen dat ze echt bestaan, dat ze vlakbij zijn.
Wel, misschien is dat zo…
De messenwerper
Het ongelooflijke verhaal van een jongen uit Vlaanderen die de beste messenwerper wordt
van de wereld. Gust uit Tremelo heeft een keiharde jeugd, loopt uiteindelijk weg en komt in
het circus terecht. Ook een harde wereld waar alleen de sterksten overleven.
Gust is een taaie en hij bereikt het hoogste.
Maar ondanks de roem blijft hij Gust: hard, eerlijk en met een donker kantje.
Fred Versonnen: dinsdag 23 april
1ste graad secundair onderwijs
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Uit Vlaanderen
De la Wallonie

Veerle Ernalsteen
Pascal Guéran

Tweetalige vertelvoorstelling/spectacle bilingue (néerlandais/français)
Veerle brengt sprookjes en volksvertellingen van over de hele wereld voor een publiek van nu en met
een lichte draai aan. Met humor, deugnieterij, emotie en in interactie. Soms een tikje wreed,
hoewel…er loert ook romantiek om de hoek. Verhaald met ritme en humor. Expressief en soms
uitbundig.
Pascal propose des histoires pleines de sagesse, qui montrent d'autres chemins que ceux de la
violence et de l'argent. Dans ses histoires, des sages parlent de dialogues, et de rencontres. C'est une
main tendue vers l'autre. Ces sages montrent la stupidité de la guerre. Ils montrent aussi la folie qui
peut venir avec l'argent. Ils montrent que la haine ouvre la porte des enfers.
Un spectacle, pour réfléchir. Mais pas seulement sérieux, avec de l'humour aussi !

Vérités. mensonges. De waarheid en de leugen.
Un paysage avec des frontières difficiles.
Het verschil tussen beiden kan wel eens vervagen.
Is alles steeds even helder? Pas sûr ! Soms weten we het zelf niet meer.
La conteuse,Veerle Ernalsteen, et le conteur, Pascal Guéran, proposent un
voyage en histoires,
pour bousculer les certitudes, et interroger la notion de vérité.
On verra que certaines vérités ne sont pas toujours bonnes à dire.
Maar is de leugen dan beter?
Beaucoup d'humour, d'émotions et de mystères, dans ces histoires !
Maar spreken de vertellers zelf wel de waarheid? Of zijn ze meesters in het liegen?
A vous de voir !
Veerle & Pascal: dinsdag 23 april
1ste graad secundair onderwijs
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Uit Vlaanderen
From Great-Britain

Tom Van Mieghem
Daniel Morden

Tweetalige voorstelling/ Bilingual performance (Nederlands/English)
Tom startte nog in de vorige eeuw als poppenspeler. Zijn zoektocht naar verrassende eenvoud leidde
hem onvermijdelijk naar die andere passie: verhalen vertellen. Vandaag trekt Tom het land rond,
soms alleen met zijn verhalen, soms met poppen, vaak vergezeld van muzikanten of soms van een
andere verteller.
Daniel has been a professional storyteller for more than 25 years and his craft has taken him around
the world, from the Arctic to the Pacific to the Caribbean. He combines the language of a poet with
the timing of a comedian. He tells old stories, myths and legends and folk tales, but in a modern style.
He works in a huge variety of situations, from educational projects for schools to public performances
in arts centers and festivals.

Ugly beautiful
What is beauty? Schoonheid ja, maar is jouw schoonheid ook wel de mijne? And can you see
beauty or do you have to smell it of misschien wel voelen of smaken? And where can you
find beauty. In the wonders of nature or in a beautiful young women of een prins op het
witte paard? Misschien zit schoonheid wel in de taal or in the way we behave.
That is why we will tell for you stories, stories about beauty, maar ook over lelijkheid,
verhalen in het Engels en stories in Dutch.
Tom & Daniel: dinsdag 23 april
2de jaar secundair onderwijs
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TWEEDE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS
Uit Vlaanderen

Veva Gerard & Katty Wtterwulghe

Veva en Katty, beide woordleerkrachten, werden enkele jaren geleden gebeten door de microbe van
het vertellen. Vertellen is voor Katty samen zijn, uitwisselen, doorgeven, opsnuiven. Vertellen is
thuiskomen. Veva ontdekte dat vertellers - behalve entertainers en performers - ook bewaarders en
bewakers van tradities zijn en voelt de drang om haar steentje bij te dragen.. Ze stonden hier al
eerder op het podium als ‘de enquêteurs’. Voor deze editie sloegen ze opnieuw hun handen in elkaar.

Kijk, een andere bril
Draag jij een bril? Ook als je er geen hebt?
Eén voor ver, om overzicht te houden, of één voor dichtbij, om details te zien?
Wat gebeurt er als je je bril af zet? Zie je dan scherper, of…
Zet je wel eens een andere bril op, een ‘verkeerde’? Wat zie je dan?
Leen je wel eens de bril van een ander?
Of vind je dat maar niks, te vreemd, te anders, iets waar je bang voor bent?
Leg je wel eens alle brillen samen?
De Enquêteurs doen het weer.
Ze stellen zich vragen. Ze stellen die ook aan jou.
En ze vertellen verhalen natuurlijk...Met verschillende brillen op.
Veva & Katty: vrijdag 26 april
graad secundair onderwijs

2de

Uit Vlaanderen

Tom Van Mieghem

Tom startte nog in de vorige eeuw als poppenspeler. Zijn zoektocht naar verrassende eenvoud leidde
hem onvermijdelijk naar die andere passie: verhalen vertellen. Voor Tom is elk verhaal een uitdaging.
Soms zijn het mythes of oude volksverhalen. Soms is het recenter of eigen werk. Soms is het poëzie of
zelfs liedjesteksten. Vandaag trekt Tom het land rond, soms alleen met zijn verhalen, soms met
poppen, vaak vergezeld van muzikanten… Tom deelt zijn passie graag met het publiek, maar ook met
zielsgenoten. Daarom werkt hij samen met andere vertellers, organiseert hij vertelevenementen en is
hij docent voor de Vertelacademie.

Reynaert, epos van de vos
Het is feest in het land van de dieren: koning Nobel heeft iedereen uitgenodigd. Ze zijn er
allemaal: de beer, de das, de kater en nog vele anderen… Laat de kurken knallen! Maar
wacht eens, er is ééntje die ontbreekt: de vos, Reynaert de vos. Dan komen de tongen los,
één voor één, twee voor twee, drie voor drie en ten slotte allemaal door elkaar. Bijna
allemaal kunnen ze hem wat aansmeren en hoe later op de avond, hoe leger het glas, des te
erger worden de verhalen. Zal de felle met de grijze baard zich hier ooit nog kunnen
uitpraten?
Een muzikale bewerking, een eigen vertelling en toch trouw aan het oorspronkelijke verhaal.
Tom Van Mieghem: vrijdag 26 april
2de graad secundair onderwijs
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Uit Vlaanderen
De Bruxelles

Veerle Ernalsteen
Pascal Guéran

Tweetalige vertelvoorstelling/spectacle bilingue (NL/FR))
Veerle brengt sprookjes en volksvertellingen van overal voor een publiek van nu en met een lichte
draai aan. Met humor, deugnieterij, emotie en in interactie. Verhaald met ritme en humor. Expressief
en soms uitbundig. Pascal propose des histoires pleines de sagesse, qui montrent d'autres chemins
que ceux de la violence et de l'argent. Dans ses histoires, des sages parlent de dialogues, et de
rencontres. C'est une main tendue vers l'autre.

Vérités. mensonges. De waarheid en de leugen.
Un paysage avec des frontières difficiles.
Het verschil tussen beiden kan wel eens vervagen.
Is alles steeds even helder? Pas sûr ! Soms weten we het zelf niet meer.
La conteuse,Veerle Ernalsteen, et le conteur, Pascal Guéran, proposent un
voyage en histoires,
pour bousculer les certitudes, et interroger la notion de vérité.
On verra que certaines vérités ne sont pas toujours bonnes à dire.
Maar is de leugen dan beter?
Beaucoup d'humour, d'émotions et de mystères, dans ces histoires !
Maar spreken de vertellers zelf wel de waarheid? Of zijn ze meesters in het liegen?
A vous de voir !
Veerle Ernalsteen en Pascal Guéran: vrijdag 26 april
2de graad secundair onderwijs

De Bruxelles

Pascal Guéran

Initié à la culture traditionnelle du Japon par sa mère japonaise, Pascal Mitsuru Guéran partage avec
le public ses histoires du Pays du Soleil Levant, ce qui lui permet de renouer avec ses racines, tout en
communiquant sa fascination pour un univers passionnant. Pascal livre un univers, nourri de la
philosophie du zen et des contes traditionnels, qu’il présente,tant en Belgique qu’en France, qu’au
Québec et qu’ailleurs encore (Brésil, Pologne, Suisse, Nouvelle-Calédonie, Japon, etc.).

Sur les ailes d'un papillon…
Le bonheur, c'est quoi ?
Est-ce que cela existe vraiment ? Le Bonheur, avec un grand "B" ?
Peut-être qu'il n'y a seulement que des "petits" bonheurs, oui, des petits moments, où on se
sent dans la légèreté.
C'est comme si on était sur les ailes d'un papillon, qui joue avec le vent.
Le conteur, Pascal Guéran, propose des histoires sur le thème de la recherche du bonheur.
Face aux difficultés de la vie, comment arriver à se sentir aussi léger qu'un papillon ?
La réponse est peut-être dans certaines histoires…
Solovoorstelling in eenvoudig Frans, toegankelijk voor de 2de graad.
Pascal Guéran: vrijdag 26 april, 9.45u
2de graad secundair onderwijs
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From Great Britain

Sophie Heydel

Sophie is a Barcelona based English storyteller who has been telling stories in English for English
language learners for 10 years. She performs in schools, adult learning centers and storytelling
festivals. She has told for many Belgian students before at Alden Biesen with Stories from Ovid’s
Metamorphoses, King Arthur and Gods and Goddesses. ‘The Legends of King Arthur’ and ‘Gods &
Goddesses’ has already been successfully performed several times in Alden Biesen by Sophie.
Dream a little Dream
Whether you remember them or not, we all dream. It’s one of the things that all humans have in
common. We dream about 2 hours every night. That is 728 hours of dreaming per year. Not
surprising there are so many stories about dreams. From Jacob and his ladder who never wanted to
sleep, to the Japanese monster of dreams, Bacu. This session interweaves stories from around the
world with scientific facts about what happens when we dream and why dreaming is so important for
us.
Fun, entertaining and dare I say….dreamy!

Eenvoudig Engels, toegankelijk voor de tweede graad.
Sophie Heydel: vrijdag 26 april
2de graad secundair onderwijs
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Uit Vlaanderen

Marijke Goossens

Hou jij ook van verhalen? En van het betoverende effect dat zij op jou hebben? Wil jij graag
verdwalen in oeroude mythes en mee reizen in de tijd? Storyteller Marijke Goossens weeft oude
volkswijsheden, sprookjes, magie en verbeeldingskracht tot wonderlijke vertelvoorstellingen. Zij
vertelt op school, in de bibliotheek, tijdens events of in musea. Als leerkracht in het onderwijs voor
jonge anderstaligen, slaat zij geen les over zonder een goed verteld verhaal! Deze ervaring en die als
workshopbegeleider geven haar voorstellingen een kleurrijke meerwaarde.

De Zaaier
In 1851 pleegt president Bonaparte een staatsgreep in Frankrijk.
In éénzelfde dorp worden alle mannen, allen verzetsstrijders, opgepakt.
Vrouwen en kinderen blijven alleen achter.
Zij treuren om hun echtgenoten, broers, zonen en vaders.
Na twee jaar nemen de vrouwen een resoluut besluit!
De eerste man die in het dorp aankomt, zullen zij delen.
Niet lief te hebben maar te delen voor hun nabestaanden.
Een ontroerend verhaal gebaseerd op een ware geschiedenis.
Marijke Goossens: woensdag 24/04 – donderdag 25/04 – vrijdag 26/04
3de graad secundair onderwijs

Uit Vlaanderen

Frank Degruyter

Frank is acteur en verteller, docent en regisseur. Hij heeft een hart voor taal, voor woorden en
klanken, voor betekenis en raadsel, voor taalspel en woordkunst. Zijn instrument is zijn stem.
Hij bewerkt bestaande teksten en verhalen of schrijft zijn eigen materiaal. Frank houdt van woorden
en zinnen die ergens over gaan. Hij maakt theater om iets te zeggen…

Van den vos Reynaerde
Het absolute meesterwerk uit de Middelnederlandse literatuur. Het verhaal vertelt over het
conflict tussen de gevestigde instanties enerzijds en de rebelse vos anderzijds. De koning
stuurt zijn gezanten uit om Reynaert naar het hof te brengen waar hij berecht zal worden.
Reynaert is een dubbelzinnig personage dat heel wat op zijn kerfstok heeft. Hij rooft, moord
en verkracht en verdient gestraft te worden. Hij is extreem immoreel maar blijkt veel
intelligenter dan de andere dieren in het verhaal. Hij verleidt ze en leidt ze om de tuin
waardoor ze één na één in de valstrik lopen die de vos voor hen heeft voorzien.
Reynaert komt tenslotte voor de koning maar slaagt erin de rollen om te keren en zo de
koning aan zijn kant te krijgen. De conclusie is dat leugen en misdaad lonen.
‘Van den vos Reynaerde’ is een politieke allegorie die niets van zijn actualiteit is verloren.
Frank vertelt met verve en humor en kleurt zijn personages tot herkenbare figuren waarbij
elke overeenkomst met bestaande figuren louter te wijten is aan uw verbeelding.
Frank Degruyter: donderdag 25 april
3de graad secundair onderwijs
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De la France

Chloé Gabrielli

J’ai voyagé dans les terres lointaines, en Australie, dans mon Ardèche d’adoption, partout en France
et ailleurs. En marchant, j’ai ramassé des pollens dans les fossés des chemins, dans les yeux des
habitants, dans les rires des vieilles dames. J’ai amassé des mots qui s’envolent, des graines de temps,
des pépins d’émotions, des noyaux d’humour…
Au retour, dans mon champ ardéchois, j’ai travaillé la terre, j’ai planté mes souvenirs et mes
rencontres, puis j’ai arrosé avec de l’amour, de l’eau fraîche…Tout a poussé en une explosion de
couleurs : des chants a capella, des contes drôles, des nouvelles contemporaines, des histoires
universelles, des rencontres atemporelles, des histoires au goût d’ailleurs…

Contes à la carte
J’ai choisi spécialement pour vous des contes du patrimoine du monde entier, des contes de
sagesse, des contes étiologiques, des histoires d’amour, bref des contes drôles ou graves qui
nous parlent de la vie, du vivre ensemble et de notre humanité.
Chloé Gabrielli: woensdag 24/04 - donderdag 25/04 - vrijdag 26/04
3de graad secundair onderwijs

De la France

Olivier de Robert

Olivier raconte, sans artifice mais pas sans énergie, les contes venus du fond de la besace à mémoire.
“Comme il respire” disent certains : alors c’est certain, il respire fort !

Contes à ne pas dormir, même debout
Les contes sont voyageurs, on l'a assez dit, ce doit être pour cela qu'ils portent si bien les
habits et les couleurs des langues et des terres qu'ils traversent. Avec Olivier de Robert, ils
sont en plus incurablement joyeux, plein de malice et de rire : le loup du chaperon rouge est
psychopathe et la chèvre de monsieur Seguin roule en scooter ! Pourtant, ils ne perdent en
rien leurs antiques sagesses...
Des contes inspirés de la tradition orale pyrénéenne et du reste du monde.
Olivier de Robert: woensdag 24/04 - donderdag 25/04 - vrijdag 26/04
3de graad secundair onderwijs
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From Great Britain

Jan Blake

Jan Blake is coming back to Alden Biesen. As one of the leading storytellers, Jan has been
performing worldwide for over twenty-five years. Specialising in stories from Africa, the
Caribbean, and Arabia, she has a well-earned reputation for dynamic and generous
storytelling. Recent highlights include Hay Festival, where she was storyteller in-residence,
the Viljandi Harvest Festival in Estonia and TEDx Warsaw.
As well as performing at all the major storytelling festivals both nationally and
internationally, she works regularly with the British Council, leads storytelling workshops for
emerging storytellers, and gives masterclasses for teachers, brands, and businesses. She also
regularly captivates school children with mesmerising stories.
As part of the World Shakespeare Festival in 2012, she was the curator for Shakespeare’s
Stories, a landmark exhibition that explored themes of journey and identity, in conjunction
with the Royal Shakespeare Company and the Shakespeare Birthplace Trust.
In 2013, ‘The Old Woman, The Buffalo, and The Lion of Manding’ created and performed
with musicians Kouame and Raymond Sereba toured to acclaim winning a British Awards for
Storytelling Excellence (BASE).
Jan Blake: woensdag 24/04 - donderdag 25/04 - vrijdag 26/04
3de graad secundair onderwijs

From Great Britain/Wales

Tamar Eluned Williams

Tamar tells stories in English and Welsh. Previous performance work includes Green Man
Festival, Settle Stories, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Birmingham Book Festival, National
Storytelling Week and Tales in Trust. She works in schools, museums and theatres across the
UK using storytelling and theatre to improve oracy, literacy and confidence. She is a
puppeteer and performer for PuppetSoup, a Creative Associate of Rambling Heart, and one
half of the Greenbank Hags, who curate and produce STORYPUB in Bristol. She was awarded
the Gwobr Esyllt Harker Award by Beyond the Border International Storytelling Festival in
2016 and the national Young Storyteller of the Year Award in 2013.
Most of her stories are drawn from the rich oral tradition of Celtic myths and legends. She
loves to tell stories that explore the landscape of her homeland, and likes to dig deep and
play with traditional stories to make them suit contemporary audiences, allowing voiceless
characters to speak once more. She also takes her job as a collector of stories seriously, and
wherever she travels likes to exchange a tale or two for new ones. Tamar uses music and
song to paint an evocative soundscape for her stories.
"Tamar...tells with grace, strength and intelligence." Nell Phoenix, storyteller

Tamar Eluned Williams: donderdag 25/04 - vrijdag 26/04
3de graad secundair onderwijs
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From Great Britain

Sophie Heydel

Sophie is a Barcelona based English storyteller who has been telling stories in English for English
language learners for 10 years. She performs in schools, adult learning centers and storytelling
festivals. She has told for many Belgian students before at Alden Biesen with Stories from Ovid’s
Metamorphoses, King Arthur and Gods and Goddesses. ‘The Legends of King Arthur’ and ‘Gods &
Goddesses’ has already been successfully performed several times in Alden Biesen by Sophie.

Sweet Dreams are made of this.
Just as we all breathe, we all dream. Whether it's in our sleep or awake staring out of the
window, dreams have been with us since the first human breath.
Sophie tells stories with the theme of dreams interweaving them with scientific facts about
why we dream and why dreaming is so important to us. Stories from Japan, Spain, Ancient
Persia, Georgia and Ireland. Stories that take us through the portal to another world, when
in those magical, mysterious hours when sleep takes over wakefulness, when creatures,
gods, or mere mortals creep in the shadows to show us visions that can delight or terrify us.
Sophie Heydel: woensdag 24/04 - donderdag 25/04
3de graad secundair onderwijs

From Great Britain/Wales

Daniel Morden

Daniel is one of the leading exponents in the art of storytelling. Daniel has delighted
audiences all over the world with his performances including the Vancouver, Oslo and Yukon
storytelling festivals, The Hay, Beyond The Border, Bath and Cheltenham festivals and at
venues such as The Barbican, The National Theatre and The British Museum. He has also
worked on television and radio, and has published six children’s books. He was recently
awarded the Hay Festival Medal for his contribution to storytelling.
His collaborations with Hugh Lupton exploring Greek myths are amongst the best examples
of shared storytelling in Britain. Their retelling of The Iliad was awarded The Classical
Association Prize in 2005.
Daniel is the International New Voice at the 2014 National Storytelling Festival. He combines
the skills of the troubadour, the actor, the bard, the standup comedian and the preacher in
the pulpit. He is one of the UK’s finest storytellers and a welcome guest at our festival.
‘Master storyteller’, The Guardian
Daniel Morden: woensdag 24/04 - donderdag 25/04 - vrijdag 26/04
3de graad secundair onderwijs
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From Great Britain

Cat Weatherill

Cat is a storyteller and author. She was born in Liverpool. Now she lives near Stratford Upon
Avon, in a tiny black and white cottage - just like William Shakespeare! Cat studied Drama at
university and then became an actress and a professional singer. In 1999, she discovered
storytelling and now she travels all over the world, telling tales for adults as well as children.
‘I am lucky’, she says. ‘I have performed in some glamorous places – at the Barbican and
South Bank London, and at a host of extraordinary festivals around the world, from Jaipur to
Sydney. But I also love village hall touring. I have been committed to it for fifteen years now!
For me, there is something magical about transforming a space with fairy lights, and having
a local audience gather. It is a pleasure and a privilege to bring the show to the people. And
it’s a link to the beginnings of British theatre, to the medieval players, the ‘sturdy beggars’
who performed from the back of a wagon. I like that!’
She has various shows in her repertoire of various lengths and intensities, to suit festivals,
theatres and community venues. In Alden Biesen, she will tell:
Schalken the Painter
In 17th century Leiden, an artist makes a deal that will have soul-destroying consequences
for his most talented student.... A darkly atmospheric gothic horror story from 19th century
Irish writer Sheridan Le Fanu, expertly told by ghost story specialist Cat Weatherill.
Cat Weatherill : woensdag 24/04 - donderdag 25/04 - vrijdag 26/04
3de graad secundair onderwijs

Aus Osterreich

Reinhard Likar (KAI)

Ich bin seit vielen Jahren professioneller Geschichtenerzähler und seit noch längerer Zeit begeisterter
Geschichtenhörer. Ich beschäftige mich dabei vor allem mit alten mündlichen Überlieferungen
(Märchen, Sagen, Mythen), aber auch mit wahren Geschichten. KAI ist mein Künstlername, im
bürgerlichen Leben bin ich Mag. Reinhard Likar, ehemaliger Jurist, der im Geschichtenerzählen seine
Berufung gefunden hat.

Eine Auswahl:
‘Geschichten aus der Edda’: Götter- und Heldensagen der Germanen:
Vom Anfang und vom Ende der Welt und was Odin, Loki, ein Fischotter und ein Drache damit
zu tun haben.
‘Jugend im Dritten Reich’: Lebenswege in einer Zeit von Diktatur und Krieg;
‘Die Nibelungen’: Eine der berühmtesten Geschichten, die je in deutscher Sprache erzählt
wurde;
‘Schaurig-schönes Österreich’: Sagen aus alter Zeit
‘Schaurige Erzählungen’, die von Begegnungen mit dem Teufel, verborgenen Schätzen,
Wunderdoktoren und reitenden Toten berichten.
KAI: woensdag 24/04 - donderdag 25/04 - vrijdag 26/04
3de graad secundair onderwijs
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