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een podium voor verhalenvertellers in eigen atelier

Duizend woorden voor sneeuw
Madeleine Nieuwlaat en AnneMargriet Veldhorst vertellen op
zondagmiddag 10 januari op de Vertelvloer 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 een aantal 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 onderweg zijn en aankomen. Over mens zijn
en overleven.
Aanvang 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Entree 10 euro. Leeftijd vanaf 15 jaar.
Reserveren gewenst: vertelvloer@gmail.com
Voor meer informatie:
Madeleine: www.echtgebeurd.be
AnneMargriet: www.annemargrietvertelt.nl

‘Hij keek naar de vrouw. Er
was iets in haar lichaam dat
eruit zag als witte stukjes
ijs.’
‘Het was alsof ze voor het
eerst in haar leven wakker
werd. Ze zag de helder
blauwe lucht, de diep
blauwe zee en de felblauwe
bloem die als een scherf uit
de hemel gevallen leek te
zijn.. ‘

agenda
10 jan.

Madeleine Nieuwlaat,
AnneMargriet Veldhorst
en Guido Swart met
‘Duizend woorden voor
sneeuw’
14 febr. Dick van der Pijl met
muzikant Sebastiaan
Koolhoven ‘Het verhaal
van het verhaal’
17 april Ailun Elzenga

praktische informatie

adres

De Vertelvloer bevindt zich op de 2e verdieping van een
voormalige huishoudschool.
Er is geen lift aanwezig.

De Vertelvloer, een initiatief van
Marjan Schoenmakers

Neem sloffen of warme sokken mee als je op de vlonder
wilt lopen of zitten. Schoenen zijn niet toegestaan op de
vertelvlonder! De stoelen voor het publiek staan rondom
de vlonder.
Parkeren in de Cartesiusstraat is vrij tot 18.00 uur.
Openbaar vervoer: tram 12 (halte Cartesiusstraat) of
tram 2 of 4 (halte De La Reyweg)

Cartesiusstraat 137g
2562 SE Den Haag
070 3646449
06 12598653
facebook: de vertelvloer
vertelvloer@gmail.com
www.voorzichtigschuimkoekjes.nl

