
Duizend woorden voor sneeuw… 

 

Madeleine Nieuwlaat en ik vertellen op zondagmorgen 15 maart in Atelier 

Winterdijk 30b – Waalwijk, authentieke verhalen van de Inuït. De volkeren die langs 

de kusten van de noordelijkste zee van de wereld wonen en vroeger Eskimo’s 

werden genoemd. 

Guido Swart zorgt met saxofoon, fluit, mondharmonica en gitaar voor de muzikale 

omlijsting van de verhalen die vertellen over… 

…walvis en raaf. 

Over koude en honger, sneeuw en ijs. 

Over het ontstaan van de wereld en de mensen. 

Over eenzaamheid, grote jagers en nog grotere vrouwen. 

Over de ziel, dieren en transformatie. 

Over mens zijn en overleven. 

Madeleine en ik zijn allebei in het begin van deze eeuw  met het beroepsmatig 

vertellen van verhalen begonnen en we kennen elkaar al jaren. In oktober 2014 

deden we mee aan de ‘Mythische Marathon’ waar 15 vertellers een stuk van de 

Odyssee aan elkaar vertelden en daar werden we weer getroffen door elkaars 



manier van vertellen. Aan het einde van de dag spraken we af om samen een 

voorstelling te maken met Inuïtverhalen. 

Ondertussen hebben we een inspirerende coaching gekregen van Herwig Deweerdt, 

theatermaker en regisseur om onze verhalen ‘verder op punt te stellen’, zoals dat in 

Belgie zo mooi genoemd wordt.                                                                                                           

Én we weten nu allebei heel wat meer van de Inuit af dan voor we aan dit project 

begonnen. 

Het is een bijzondere voorstelling geworden waarbij het publiek mee wordt genomen 

naar het hoge noorden door twee heel verschillende vertelsters die elkaar raken in 

ons enthousiasme voor verhalen en vertellen.  

 

Voor meer informatie over Madeleine: www.echtgebeurd.be 

Plaats: ‘AtelierWinterdijk30b’ Winterdijk 30b, 5141 KE Waalwijk 

(navigatie: Taxandriaweg 6, Waalwijk - dit is tegenover het pand). 

Tijd: 11.00 – 12.30 uur.                                                                                                                                    

Informatie en reserveren via: info@ingermarlies.nl of info@atelierwinterdijk30b.nl of 

06-22522504 (je krijgt dan ook de route door)  

www.atelierwinterdijk30b.nl  
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