
Verhalen voor  het nieuwe jaar 
op 5 januari 2020 in Den Bosch 
 
In de tijd van het jaar dat de nachten 
steeds langer worden, komt de ommekeer 
met Midwinter. Langzaam wordt het weer 
langer licht. Vroeger, heel lang geleden, 
werden er door de Germanen en de 
Kelten al verhalen verteld waarin het 
donker door het licht werd overwonnen. 
 
Zij noemden de tijd tussen 21 december en 6 januari de Yultijd of Joeltijd, waarin het licht 
geboren wordt. In onze cultuur wordt het de tijd van de 13 Heilige Nachten genoemd. 
Wanneer je er meer over wilt weten, ben je bij deze voorstelling op de goede plek! 


Op 5 januari, wanneer de laatste van de Heilige Nachten begint, kun je naar verhalen 
luisteren die passen bij het begin van het nieuwe jaar. Dit is bij uitstek de tijd waarin wensen 
en verwachtingen hun hoogtepunt bereiken. 
  
In de verhalen die Dick van der Pijl en AnneMargriet Veldhorst op deze zondagavond 
vertellen wordt een evenwicht gezocht tussen droom en werkelijkheid. De verhalen kunnen 
datgene wat diep in ons verborgen is tot bloei laten komen, zichtbaar maken of laten klinken.  
 
Dick laat het Keltische verhaal ‘Gawain en de groene ridder’ horen en het Japanse verhaal  
‘De bijzondere judoleraar’.  
 
AnneMargriet vertelt over deze tijd van de ’13 Heilige Nachten’ en over de ‘De vierde wijze 
uit het Oosten’, naar het boek van Henry van Dyke. Dit verhaal gaat over Artaban, de vierde 
wijze, die samen met de welbekende Drie Koningen ‘de nieuwe koning’ wil eren. Artaban 
gaat uiteindelijk ‘de weg van de mens’.  
 
Guido Swart zorgt voor de muzikale omlijsting van de verhalen op saxofoon, gitaar en 
mondharmonica.  
 

Praktische informatie: 

Tijd: Zondagavond 5 januari 2020 –  Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19:15 uur.  

De voorstelling duurt tot ongeveer 21.30 uur.  

Plaats: Kapel in het Claraklooster – Clarastraat 78-164 - 5211 LB ’s-Hertogenbosch. 

Reserveren: 

 info@annemargrietvertelt.nl (06-43169337) of 

 info@denisedecosta.nl (06-38565562) 

Entree: 12 euro. Dit is inclusief koffie, thee en iets lekkers in de pauze. 
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