Nieuwsbrief – Mei 2017

Fabulabus

D e L u i st er l ez er
Sprekende Verhalen

Vertelvoorlezen voor Kinderen en Familie
De Luisterlezer (Selle de Vos) is ruim vijftien jaar actief verteller en vertelvoorlezer.
Een combinatie van vertelkunst en literatuur voor kinderen van 3 tot 12 jaar en voor families.
Jarenlange ervaring met het uitgeven en promoten van kinderboeken hebben hem gepokt en
gemazeld in oude en nieuwe verhalen en verzinsels. De stap naar de vertelkunst opende nieuwe
wegen voor leesbevordering. Zo trekt hij door het hele land met een stapel boeken en een hoofd
vol verhalen. Hij vertelt soms met een eigenzinnige Kamishibai (grotere prenten op A2 formaat via
computerscherm) en altijd met verbeeldende woorden.
Als het even kan startklaar in de Fabulabus, het mobiel theater voor 25 tot 35 (van oudere tot
jonge) toeschouwers.
De bus is een prachtige blikvanger én comfortabel voor de organisator: een gezellige vertelplek bij
de deur. Geen zorgen voor ruimte, licht, akoestiek enz. Verplaatsen van interieur is overbodig.

Wat zit er in de bus?
Verhalen, verhalen, verhalen. Voor groot en klein,
luchtig en verteerbaar, of met een lach en een traan, of
even gezellig griezelen, met altijd een positieve inslag.
Tussen d’oortjes
Altijd anders, steeds nieuwe verhalen uit de orale
literatuur of jeugdliteratuur, verfrissend in de zomer en
hartverwarmend in koude dagen.
Met een thema
- Jeugdboekenmaand 2018: techniek en wetenschap
- Op aanvraag, bv. Bos, winter, poëzie, enz.
lees meer…

Praktisch en prijs
Met de bus (30 tot 36 plaatsen grote tot kleine kinderen, 25 volwassenen).
€ 495 voor een dagdeel (max. 4u), 1 tot 3 voorstellingen 45’ of tot 5 keer Tussen d’oortjes van ca 15’
€ 695 voor twee dagdelen (ca 7u), 2 tot 5 voorstellingen 45’ of tot 9 keer Tussen d’oortjes van ca 15’
+ € 0.9/km verplaatsingskost, vanaf 1 april € 0.9/km (wegens kilometerheffing)
Zonder bus, ergens binnen of buiten: prijs op aanvraag en op maat naargelang aantal voorstellingen, aantal
deelnemers en accommodatie. Vanaf € 250, gemiddeld € 350 voor één dagdeel, en verplaatsingskost € 0.4/km.
Bel voor informatie, offerte, planning.

Selle de Vos
Is ook verteller met vertellingen voor een breed publiek
Met vertelvoorstellingen, vertellingen bij allerlei gelegenheden, met of zonder thema zoals bv. seizoenen, natuur &
milieu, griezelen, Sinterklaas, Kerstmis. Meer info.
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