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Training Verhalen Vertellen

De Oude Hollands Waterlinie

We moeten
opschieten anders
komen we
te laat voor de
training!

Jij hebt makkelijk
praten. Ik moet alle
tips en tricks mee
dragen.

B e e l d e n d ve r t e l l e n

o ve r h i s t o r i s c h e r f g o e d

Storytelling en historisch erfgoed zijn een ijzersterke combinatie. D.m.v. verhalen kunnen oude gebouwen, museale objecten en hun
historie tot leven worden gewekt. Beleving en verbeelding van het publiek worden direct aangesproken, alsof men zelf even deel uitmaakt
van het lokale verleden. Ben je gids of zou je dat willen worden? Wil je beter leren vertellen rondom historisch erfgoed?
Je kunt dan onderstaande verteltraining in twee dagdelen volgen. Het eerste dagdeel draait vooral om de vraag: hoe kun je beeldend
vertellen rond historisch erfgoed? Het tweede dagdeel betreft vooral praktische oefeningen en coaching bij vertelpresentaties van cursisten.

Dagdeel 1:

Beeldend vertellen rondom historisch erfgoed
●
●
●

●

Wat is het verschil tussen informatie delen en een verhaal vertellen?
Wat zijn de bouwstenen van een goed (historisch) verhaal?
Hoe kun je het verhaal in beelden vastleggen, zodat je het een
volgende keer opnieuw kunt vertellen?
Hoe kan het vertellen de interactie met het publiek en hun beleving
vergroten?

Wat, wanneer en waar
●
●
●

Aanmelden
●
●

Dagdeel 2:

Oefeningen en coaching bij het vertellen
●

●

●

●

●

Welke locaties en objecten zijn dragers van bijzondere, sterke
verhalen?
Hoe kun je van historisch materiaal en losse feiten een doorlopend
verhaal maken? Hoe schrijf je dat op en vertel je het?
Op welke manier spelen emoties, zintuigen en personages een
rol in het verhaal?
Hoe ga je om met feit en fictie? Mag je bepaalde onderdelen zelf
verzinnen?
Hoe gebruik je je stem, je fysiek en mimiek tijdens een historisch
verhaal?
Met dank aan:

Zaterdag 23 februari 2019
Clubhuis Haastrechtse IJsclub, Haastrecht (ijs en weder dienende)
Max. 16 plaatsen, kosten bedragen 10,- per persoon.

●

Tot 9 februari via Anita van der Vliet,
info@streekadvies.nl, 06-46442040 (ma, di en do).
www.struinenenvorsen.nl

Docent Gottfrid van Eck m.m.v. Gerda Hoogendijk (de Stille Woordentuin
en o.a. initiatiefneemster van de Verhalencompagnie). Gottfrid is sinds 1998
professioneel verhalenverteller, schrijver en muzikant.
Voor cultureel organisatiebureau Stadsavonturen heeft hij talloze
verhalenwandelingen (zgn. Storytrails) ontwikkeld in steden, op forten en
landgoederen. Daarnaast maakt hij verhalen- en muziekprogramma’s op
maat voor verschillende opdrachtgevers in de culturele sector.

Georganiseerd door:

i.s.m:

Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie Bunkers, kastelen, landgoederen, boerderijen, molens, vestingsteden en trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis.
Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. De provincie maakt het - samen met anderen - mogelijk om het erfgoed in
Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden.

