
www.wegvanverhalen.nl            nieuwsbrief nr. 5,  juni 2014 www.simonetschoon.nl  
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halfjaarlijkse nieuwsbrief nr. 5, juni 2014 

 
‘Elk verhaal begint met één woord…’ 
 
Jaargroep bibliodrama 
De afgelopen jaren hebben we voor diverse kerken bibliodrama groepen geleid.  In drie avonden 
hebben we mensen laten kennismaken met het spelen van een Bijbelverhaal. We willen graag een 
jaargroep van maximaal 10 avonden aanbieden voor deelnemers uit de hele regio. De meerwaarde 
van zo’n cyclus is dat deelnemers meer ervaren worden in de techniek van bibliodrama, waardoor het 
spel zich kan verdiepen. Waardoor vervolgens meer persoonlijke ontwikkeling en ontdekking 
ontstaat. We plannen deze jaargroep op dinsdagavonden: 
2014: 4 november, 18 november, 9 december. 
2015: 6 januari, 20 januari, 3 februari, 17 februari, 3 maart, 17 maart en 31 maart. 
Waar: Plantsoen 25, Eemnes. Tijd: 20-22 uur. Kosten: € 150  
 
Cursus Weg van Verhalen najaar 2014, Plantsoen 25, Eemnes 
Data: 6 en 27 oktober en 10 en 24 november 2014.  
Waar: Plantsoen 25, Eemnes. Tijd: 20-22 uur. Kosten: € 75. 
Je leert: Uit je hoofd een verhaal vertellen, boeiend presenteren. Bewust worden van jezelf: je 
ademhaling, manier van staan, bewegen en kijken. Bewust worden van de ander: in contact met je 
publiek. Verhaaltechniek: de opbouw, de accenten, motieven die spelen. Verteltechniek:  tempo, 
intonatie, stiltes, doorgaan als je de draad even kwijt bent. Je leert durven en doen. De deelnemers 
aan onze cursus voelen zich zekerder, actiever en vrijer in vertellen, presenteren en in gesprekken. 

 
Verhalen Inspiratiedag 
Zaterdag  4 oktober, dierenverhalendag. Kom je meedoen? Verhalen inspiratie opdoen, verhalen 
doorgeven aan elkaar, genieten! Ook leuk om als cadeau samen met een vriend(in), broer, zus, 
dochter, zoon, moeder, vader te doen! Tijd: 10-15 uur. Kosten € 25, inclusief lunch. 

 
World Storytelling Day  
De Monsters en Draken zijn verslagen!  Onze 1

e
 Wereldverteldag  was zó leuk dat we besloten 

hebben om ermee door te gaan. Zie: http://www.wereldverteldag.nl/archief/38-verslagen/137-
impressies-2014#Eemnes, een verslag van deze Wereldverteldag bij Weg van Verhalen.   
Zet 20 maart 2015 alvast in je agenda. Het thema is dan ‘Wensen’.  

 
Meer mogelijk met Weg van Verhalen  

- Studiedag, teamdag, zussendag, verjaardag, noem-maar-op-dag 
Wil je iets doen met verhalen, bibliodrama of psychodrama of een combinatie van deze werkvormen? 
We verzorgen workshops en trainingen aan teams, samengestelde groepen en individuele 
deelnemers, gericht op teamvorming en persoonlijke ontwikkeling. Het programma stemmen we af 
op wat je wilt ontwikkelen, leren of ervaren.  

- Tafel van Verhalen 
Jullie en onze verhalen aan onze eettafel. Lekker en gezellig lunchen, eten of thee drinken.  

http://wegvanverhalen.nl/tafel-van-verhalen/ 
 
Meer informatie en opgeven voor een activiteit:  
T: 035-5317802 of 06-23873331  M: simonet.jan@planet.nl  
 
Tot slot 
Stuur onze nieuwsbrief gerust door aan wie van verhalen houdt en ze op waarde schat. 
Een mooie zomer gewenst en tot ziens!  
Jan & Simonet 

http://www.wereldverteldag.nl/archief/38-verslagen/137-impressies-2014#Eemnes
http://www.wereldverteldag.nl/archief/38-verslagen/137-impressies-2014#Eemnes
http://wegvanverhalen.nl/tafel-van-verhalen/
mailto:simonet.jan@planet.nl

