
WILT U OOK MET ANDEREN PRATEN OVER VROEGER  
EN UW VERHALEN MET ELKAAR DELEN? 

“Ik rende gehaast naar huis maar struikelde  
over een vreemd pakketje.”

Herman ter Avest, 82 jaar



WILT U OOK MET ANDEREN PRATEN OVER VROEGER  
EN UW VERHALEN MET ELKAAR DELEN? 

“Mijn trouwjurk kostte 37 en een halve gulden.  
Zelf gemaakt. Het was één jaar na de oorlog.”

Marie op ten Berg, 73 jaar



Met VERTEL MIJ WAT! bevordert 
Cultuurpact rond Nijmegen ism 
Circustheater Stoffel de  
cultuurparticipatie van ouderen. 

Dit project wordt mede mogelijk 
gemaakt door  
STICHTING RCOAK &  
FONDS SLUYTERMAN VAN LOO

WILT U OOK MET ANDEREN PRATEN OVER VROEGER  
EN UW VERHALEN MET ELKAAR DELEN? 

In het project VERTEL MIJ WAT! leren ouderen, ondersteund door een vrijwillige  
buddy, in twee workshops hun eigen verhaal mooi en theatraal vertellen.  

Tijdens een gezamenlijke afsluiting worden ze uitgenodigd hun verhaal te delen  
met anderen. Voor dit project zoeken we ouderen en vrijwilligers die zin hebben  

in een unieke ervaring waarin prachtige, ontroerende, verrassende en  
onvergetelijke verhalen centraal staan.

Daarnaast zoeken we jongeren die deze afsluiting willen verfraaien met een rap,  
een dans, een flashmob, etc. Jij, samen met je klas of vrienden?

JONGEREN 
Als jongere ‘vertaal’ je de  
verhalen van de ouderen naar 
bijvoorbeeld een dans, een rap, 
een living statue, een mini-flash 
mob, een foto oid. 
Mooi als jij je opgeeft met je 
klas, met je vrienden of met  
je club. We kijken in overleg  
met jouw school of dit binnen 
schooltijd kan en mag, gaaf toch!

Als jongere bezit je talent om  
verhalen te pimpen!

OUDEREN 
Als oudere neemt u, samen  
met de vrijwillige buddy, deel 
aan twee workshops. U krijgt  
zo de kans om in een prettige  
en veilige omgeving uw verhaal 
te delen. Daarnaast is het een  
leuke manier om mensen te  
ontmoeten. Voor dit project  
zoeken we ouderen die zelfstandig 
of in een aanleunwoning wonen. 

Als oudere heb je heel wat te 
vertellen!

VRIJWILLIGE BUDDY’S 
Als vrijwillige buddy bent u de 
persoonlijke ondersteuner van 
een oudere deelnemer.  
Onder begeleiding van een 
professionele theatermaker leert 
u, tijdens de workshops, de 
oudere deelnemer ondersteunen 
in het vertellen van zijn of haar 
verhaal.

Als buddy heb je heel wat te  
ondersteunen!

WAT VRAGEN WIJ VAN U: 
Aanwezigheid bij twee workshops 
en bij de eindpresentatie.  
Deelname is gratis.

DATA VERTELWEKEN 2013: 
In ontwikkeling, kijk voor  
actuele gegevens op  
www.vertelmijwat.com

MEEDOEN?  
Stuur een mail met persoonlijke 
contactgegevens naar  
info@circustheaterstoffel.nl,  
of bel naar 06 416 737 12.  
U ontvangt dan meer informatie  
over waar en wanneer de  
vertelweek in uw gemeente 
plaatsvindt. Voor algemene  
informatie kunt u bellen naar  
06 511 060 60 of kijk op  
www.vertelmijwat.com

WIE ZOEKEN WE?
Mensen die zin hebben in een uitdaging en het leuk vinden om nieuwe mensen  

te ontmoeten. Affiniteit met theater is fijn, maar geen vereiste.


