Verhalen vertellen
Hoe kan je een verhaal vertellen waar mensen of kinderen ècht naar willen luisteren. In deze
workshop deel ik wat van mijn kennis en ervaring over verhalen vertellen. We behandelen onder
andere, verteltechnieken, stemexpressie, vertelperspectieven, stukje verhaalstructuren en beeldend
vertellen. Aan het einde van de workshop heb je een eigen verhaal geïmproviseerd. Ik wil je vragen
om een voorleesboek klaar te leggen.
Organisatie.
We doen deze workshop via Zoom. Je stuurt mij een mail en ik stuur je de zoom link. Ik heb geen
betaalde account dus dat betekend dat de workshop onderbroken wordt door een break na 40min.
Het is via digitale wegen dus Nee het is niet van dezelfde kwaliteit, je krijgt geen flow, geen reële
publieksinteractie en ik kan je niet in mijn kracht begeleiden als in een live les. En alles wat technisch
goed kan gaan is mooi meegenomen. Daarom ga ik nadien niet met de pet rond. Maar het is wel leuk
om weer inspiratie op te doen en een goed initiatief van Berry! En ik hoop dat het je wat licht brengt
in deze soms donkere tijden.
Deelnemers:
Er kunnen zes mensen meedoen. Ik wil graag iedereen afzonderlijk kunnen coachen op hun verhaal
en met meer mensen moet je dan te lang wachten. JA het is geen activiteiten begeleiding ik wil mijn
best doen om werkelijk aandacht te hebben voor jouw verhaal (binnen de beperkingen van immer
falende techniek natuurlijk).
Over Fulco
Theaterdocent met voorliefde voor improvisatie die sinds 2002 les geeft in improvisatietheater. Veel
theatersport gespeeld al vindt ik eigenlijk dat we van die naam af moeten. Ik speel oa bij de jonge
woudlopers en bij Sprietsels (lange geïmproviseerde sprookjes voor kinderen). In 2009 gaf ik deze
workshop (of een variant er op) voor het laatst op een theatersportweekend daar in het kader van de
solo challenge (een theatersport wedstrijd met solo’s).

