Geef je op voor de online Waterlinie Storytelling Workshop
De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de
Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en
gemalen, bruggen, sluizen en water keringen.
Tijdens Rampjaar 1672 was het erop of eronder voor Holland. De polders werden onder water gezet om de
vijandelijke Franse troepen tegen te houden en met succes. In 2022 vieren we dit heugelijk feit, dan bestaat de
Waterlinie 350 jaar. Haak aan & Doe mee!
Breng de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie weer tot leven met jouw verhaal! Doe mee met de
online Waterlinie Storytelling Workshop. Je leert op een speelse en creatieve manier om door de tijd te reizen
en jouw verbeelding te laten spreken. Je krijgt tips en tricks aangereikt hoe jij het publiek/toehoorders direct
mee kan nemen naar de plek waar jouw verhaal zich afspeelt om vanaf daar samen verder te reizen.
Wanneer en hoe lang - 2021
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De online Waterlinie Storytelling Workshop wordt op 3 avonden
gegeven: woensdag 20 januari, dinsdag 16 februari en donderdag
18 maart van 20.00 – 22.00 uur. Deze workshop is dus op 3
verschillende avonden te volgen.
De workshop ‘Storytelling voor recreatieve toepassingen’ wordt
slechts op 1 avond gegeven en is alleen in combinatie met de
workshop Verhalen Vertellen te volgen: donderdagavond 8 april
van 20.00 – 22.00 uur.
We gebruiken vooraf en achteraf allerlei digitale tools zodat jullie
zoveel mogelijk uit de workshops kunnen halen om jullie verhalen
compleet, helder en pakkend voor de bühne uit te dragen.
Max. 12 plaatsen per workshop, kosten bedragen 40 euro incl. btw
per persoon per workshop, gratis voor deelnemers van Struinen en
Vorsen.
De workshops worden begeleid door Raymond den Boestert van de
Vertelacademie en Gerda Hoogendijk van de Stille Woordentuin.

Raymond is mede-oprichter van de Vertelacademie. Een vertelschool die als missie heeft om zo veel mogelijk mensen in
zo veel mogelijk sectoren uit de samenleving te leren hoe ze een verhaal kunnen vertellen in hun eigen woorden, aan
een doelgroep en in een setting naar wens. Als kind kon Raymond zijn hoofd alleen bij de les houden als hij een verhaal
kon maken bij de lesstof. Als hij er geen beeld bij kreeg, dwaalde hij af en verzon zelf verhalen. Als verteldocent leert hij
anderen de beeldende kracht van verhalen te ontdekken. www.vertelacademie.nl
Gerda is oprichtster van de Stille Woordentuin en initiatiefneemster van de Verhalencompagnie en vertelt sinds een
jaar of 8 verhalen uit alle windstreken. Ze houdt ervan om de fantasie bij kinderen en volwassenen te prikkelen met
avontuurlijke, ontroerende, grappige, enge vertellingen. De verhalen die ze vertelt zijn meestal bestaande verhalen,
maar die heeft ze wel naar eigen hand gezet. Hier en daar wat aangedikt of opgevrolijkt, hier en daar afgestemd op de
luisteraars. Denk bijvoorbeeld aan sprookjes, volksverhalen, literair en waargebeurd. stillewoordentuin.nl
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Tot 21 december 2020 via Anita van Staveren, info@streekadvies.nl, 06-46442040.
Inspiratie: verhalen over de Oude Hollandse Waterlinie - www.struinenenvorsen.nl/verhalenblog/?thema=oude-hollandse-waterlinie.
Meer over Waterlinie-activiteiten: www.struinenenvorsen.nl/oude-hollandse-waterlinie
De Waterlinie Storytelling Workshops zijn een initiatief van stichting Struinen en Vorsen ondersteund door
de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie van de provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht

