
Gouds    

     Verhalenfestival 2017

Toverpraat en 
Mooie woorden

   29 oktober, 14.00 uur  Cultuurhuis Garenspinnerij

2 familievoorstellingen (kids 6+)
6 volwassen voorstellingen
Mini high tea Brownies & Downies



de vertellers
Caja van der Poel > Caja houdt ervan zich te verwonderen. Daarom vertelt ze het liefst 
sprookjes. Ze biedt een magisch familieprogramma met korte verhalen voor alle leef-
tijden en een lekker lang verhaal, speciaal voor volwassenen, om bij te onthaasten.

Josine van der Schot > Josine vertelt met hart en ziel. Ze is een levendige vertelster en  
laat je wegdromen naar een wereld vol verrassingen, spanning en humor. Ze vindt 
het een eer om als nieuwe inwoonster van Gouda op het Gouds Verhalenfestival te 
kunnen optreden met een familievoorstelling en een voorstelling voor volwassenen.

Sahand Sahebdivani >  Sahand is verteller van het jaar 2014. Op zijn derde ontvluchtten 
Sahand en zijn ouders zijn geboorteland Iran. In Amsterdam vertelde zijn vader elke 
avond oude Iraanse verhalen en verhalen over zijn oma en de straat waar hij opgroei-
de. Nu is het de beurt aan Sahand om deze verhalen door te geven.

Ruud Broekhuizen > Als Sylvia’s moeder op sterven ligt neemt ze een belangrijk besluit. 
Ze geeft alles op en neemt haar moeder nog één keer mee op reis. Het wordt een 
reis met bijzondere ontmoetingen die Sylvia voor altijd zal veranderen. Een poëtische 
rondreis door de modder met een straaltje zonneschijn.  

Gerda Hoogendijk > De haas heeft er helemaal genoeg van dat hij steeds zijn leven in de 
waagschaal moet zetten voor een paar wortelen. Hij verzint een oplossing, maar rolt 
van de ene uitdaging in de andere. Een Swazi-verhaal uit het het Madiba-boek met de 
lievelingsverhalen van Nelson Mandela.

Vertelkring Jade > In de Goudse Vertelkring Jade ontmoeten gepassioneerde vertellers 
elkaar. Maandelijks komen de leden bijeen om elkaar aan de hand van thema’s de 
mooiste verhalen te vertellen. Vertelkring Jade is op het verhalenfestival aanwezig 
met vier vertellers. Ieder vertelt een verhaal dat hem of haar inspireert, ontroert of 
vertedert.

In cultuurhuis De Garenspinnerij gonst het op zondagmiddag 29 oktober van tover-
praat en mooie woorden ... want Het Gouds verhalenfestival is terug! Er zijn familie-
voorstellingen voor kids vanaf 6 jaar en vertelvoorstellingen voor volwassenen.  
Kies je voor de familievoorstellingen, dan kan je naar twee vertellers luisteren.  
Kies je voor de voorstellingen voor volwassenen, dan kan je er naar  vier luisteren.  
In de pauze zijn er niet te versmaden hartige en zoete taartjes, muziek en kinderac-
tiviteiten. Kortom, het Gouds verhalenfestival is een feestje voor alle zintuigen.



Prijzen
2 Familievoorstellingen (6+): € 5,00 voor kinderen / € 7,50 voor volwassenen 
aanvangstijden: 14.00 uur en 15.00 uur 
4 Voorstellingen (volwassenen): € 10,00
aanvangstijden: 14.00 uur, 14.30 uur, 15.45 uur en 16.15 uur
Mini high tea van Brownies & Downies: € 9,95

Reserveren 
Via info@cultuurhuisgarenspinnerij.nl met opgave van type voorstelling (familie of volwassen) en het  
aantal kaarten. De kaarten kun je op 29 oktober vanaf 13.00 uur ophalen en betalen aan de kassa van  
de Garenspinnerij. Indien voorradig zijn er ook kaarten verkrijgbaar op 29 oktober. 
 
Mini high tea
Zin in een mini high tea van Brownies & downieS met zoet en hartig? Bestel deze gelijk met je kaarten!  
Dan staat er in de pauze een lekker bordje voor je klaar.

Organisatie 
Het Verhalenpunt en Cultuurhuis Garenspinnerij. Adres locatie: Turfsingel 34, Gouda.  
Meer informatie? Bel 06-38138252.
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