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een podium voor verhalenvertellers in eigen atelier

AnneMargriet Veldhorst vertelt op 29 juni
‘Onder de groene draak door...’
Ik vertel over mijn Opa en Oma die op 14 februari 1919 trouwden,
vol verwachtingen over hun leven samen en het geluk dat ze in
Argentinië dachten te vinden. Hoe anders zou het gaan..
Met een kind in haar buik en een driejarige peuter aan de hand
reisde mijn Oma in 1923 terug naar Nederland. Na een jaar werd
het gezin gelukkig verenigd, maar helaas begonnen niet lang
daarna de crisisjaren. Ruim zeven jaar na de geboorte van hun
derde kind verdween mijn Opa in 1938 spoorloos.
Vanaf het moment dat ik als jong meisje hoorde dat mijn Opa niet
zomaar gestorven was maar misschien nog wel leefde, ben ik er
mee bezig geweest hoe ik hem terug zou kunnen vinden..
De ontknoping van dit waargebeurde verhaal had niemand kunnen
bedenken, maar ik beloof je dat hij verrassend is!
Voor de pauze vertelt AnneMargriet als opmaat een
raamvertelling met korte verhalen die gebaseerd zijn op de Tao.
Verhalen over loslaten en stromen om uit te komen bij je eigen
bron.
Aanvang 14.00 uur (tot ongeveer16.00 uur) Entree 7,50 euro.
Leeftijd vanaf 14 jaar. Reserveren gewenst.
Voor meer informatie: www.annemargrietvertelt.nl

Verhalen zijn voor mij
krachtbronnen. De verhalen
die op mijn pad komen
geven mij vaak de
metaforen waardoor ik
situaties in mijn leven beter
begrijp en aan kan.

agenda
22 juni

29 juni
Een van mijn vaste
muzikanten is mijn
levenspartner Guido Swart.
Hij speelt saxofoon, fluit,
mondharmonica en gitaar.
Zijn muziek ondersteunt en
kleurt mijn verhalen.

6 juli

EigenwijsWeimar;
vertelevenement in de
Weimarstraat in Den
Haag met negen
verhalenvertellers
AnneMargriet Veldhorst
en Guido Swart
Midzomernachtmiddag;
Marjan Schoenmakers
en Ernie Coenen

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
www.voorzichtigschuimkoekjes.nl

