Nieuwsbrief – september 2017
N ieuws va n
D e L u i st er l ez er Sprekende Verhalen

Binnenkort te horen en te zien…
15 oktober 2017 Plantentuin Meise FABUL FESTIVAL
Verhalen verborgen in de Tuin
In het kasteel, onder de bomen, langs de paden… leeft dit
vertelfestival voor groot en klein. Tussen 11u en 17u vertellen
Michel Verbeeck, Roxanne Ca’Zorzi, Ludwine Deblon en Selle de
Vos in het Frans, het Nederlands of in de twee talen.
In het kader van 9 feestelijke zondagen van de Plantentuin en de
herfstfloridylle. Het hele programma vind je op de site van het
Feestprogramma van de Plantentuin of hier.
Ikzelf vertel onder anderen : Bendes, buit en bloed
Struikrovers en moordenaars gingen in Vlaanderen eind 18de eeuw
gruwelijk te keer, maakten gebruik van manipulatie, lichtgelovigheid,
angst en terreur. Luister naar de straffe verhalen over Baekelandt, de
Bokkenrijders en de Bende van de Onzichtbare Hand. Meer info… Hier
verteld als drie afzonderlijke verhalen.
Om 15u in de serre BALAT.

27 oktober 2017 - Londerzeel (Bibliotheek) vanaf 19u
Halloweenverhalen in de Fabulabus en op andere locaties.

29 oktober 2017 - Meise Plantentuin, WWF-familiedag
Met het verhaal ‘De tijgerprins’ en Roxanne Ca’Zorzi vertelt in het Frans.

30 oktober 2017 - Herentals, Halloweenwandeling
met griezellige verhalen, vanaf 18u15

27 november 2017 - Diepenbeek, bibliotheek,
namiddag met ‘Tussen d’oortjes’ in de Fabulabus.

15, 16 en 17 december - Beerse, Kerstmarkt,
kerstvertellingen

Andere vertellingen
Verhalen, verhalen, verhalen. Voor groot en klein, luchtig en verteerbaar, of met een lach en een traan, of
even gezellig griezelen, of over het leven zonder meer (liefde, dood, goed en kwaad) met een positieve
inslag, soms ook een streepje muziek (trekzak, mondharmonica).
Niet te missen: Bruegel verteldt vanaf najaar 2018
Bel 0479 21 85 15, mail of schrijf voor meer info, offerte, boeking.
Selle de Vos brengt vertelvoorstellingen naar de wensen van het publiek, de omgeving, de locatie…

Kleinschalig

In een lokaal voor een voorstelling van 30’ tot 60’ of 2 x 30’

Op scène in een kleine theaterzaal

Buiten in een park, of tijdens een wandeling met vertel-stops

In uw huiskamer voor vrienden, collega’s, familie…
Aussi en Français et en collaboration avec e.a.« Des Caps et des mots » asbl
& Michel Verbeeck. (Plus d’information)..
Selle de Vos - Wimmershof 35, 3010 Leuven (Kessel-Lo), +32 16 25 85 93, +32 479 21 85 15,
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