18.11.2022
in heel Fryslân
Vertel.

Hand-out
Handig om
te weten
Kijk op verhalenavond.nl

Kom luisteren.

Je wilt meedoen aan Verhalenavond
in jouw dorp/wijk, het dorpshuis,
museum of de bibliotheek! Wat moet
je weten en wat moet je doen?

Waarom meedoen
aan Verhalenavond?
Verhalen vertellen èn ernaar luisteren
verbindt. Je bent even samen in het
moment van vertellen en luisteren. en
Er is aandacht voor elkaar. Aanleiding
voor mooie gesprekken en bijzondere
ontmoetingen en soms het begin van
vriendschappen.

Wanneer is het?
Vrijdagavond 18 november
van 19.00-22.00 uur

Wie organiseert het?
Jij!

Wie helpt mij daarbij?

Je bent onderdeel van een groter geheel!
De organisatie van Verhalenavond
ondersteunt met haar website
www.verhalenavond.nl, deze hand-out
en met de publiciteitscampagne rondom
Verhalenavond! Daarnaast is
Wini Weidenaar, die de verhalenavond
organiseert beschikbaar voor ondersteuning. Stel je vragen aan haar via:
info@verhalenavond.nl of 06-12 36 229

Wat moet ik doen?
1. Werven vertellers

Een verhalenavond in bijvoorbeeld een
dorpshuis of bibliotheek is al succesvol
met 5 à 10 vertellers. Een verhaal moet niet
langer duren dan 8 minuten. Wij adviseren
de vertellers eenvoudig en direct te werven.
Gewoon door ze zelf persoonlijk te vragen.
Iedereen kent wel mensen, die geschikt zijn
om te vertellen. Door mensen persoonlijk
te benaderen kun je direct uitleggen wat
Verhalenavond inhoud en breng je je eigen
enthousiasme over op de verteller.
Om de avond extra aantrekkelijk te
maken kan je ook uit de eigen omgeving
iemand benaderen, die bekend is bij een
breder publiek bijvoorbeeld een journalist/
schrijver/theatermaker/acteur/
muzikant etc.

2. Een podium, een route in
een gebouw of langs
meerdere locaties?

Je kunt kiezen om meerdere verhalen op
één locatie te laten vertellen of gebruik te
maken van meerdere locaties. Gebruik je
één locatie, dan kunnen alle verhalen op
één podium verteld worden. Maar je kunt in
het dorpshuis, museum of bibliotheek het
publiek ook per verhaal verplaatsen. Een
verhaal kan overal verteld worden, zelfs in
de keuken of bezemkast. Maar jouw locatie
kan ook het begin en eindpunt zijn van een
verhalentocht door het dorp of buurt langs
verschillende plekken. Veel mogelijkheden
dus. Kies die waar jullie je het prettigst bij
voelen. Alles kan en niets moet.
Ter inspiratie staan op de website korte
filmpjes waarbij we wat variaties tonen.

3. Aanmelden

Op de website meld je alle vertellers
individueel aan op de website: zie grote
rode knop op de homepage. De reden dat
je de vertellers los aanmeldt is simpel,
het gaat om de verhalen! Het publiek
kan hierdoor van te voren goed zien
welke verhalen er allemaal zijn om naar
te luisteren. Als je meerdere vertellers op
een locatie hebt kun je dit aangeven bij
het aanmelden. Zo weet het publiek gelijk
dat er meer verhalen te horen zijn op deze
locatie. Daarnaast bundelt de site verhalen
uit de buurt automatisch. Publiek kan zo
makkelijk een route maken of bepalen
om op een locatie te blijven. Hoe meer
locaties er een dorp of straat zijn hoe groter
het bereik en hoe gezelliger het is in met
wandelaars die op zoek zijn naar verhalen.
Informatie voor de verteller:
https://verhalenavond.nl/ik-ben-verteller/

4. Publiciteit

De publiciteit is vooral bedoeld om publiek
te werven, niet om vertellers te werven (zie
punt 1) Eenmaal aangemeld dan draai je
mee in de publiciteit van Verhalenavond.
De organisatie van Verhalenavond zorgt

ervoor dat Verhalenavond overal bekend
is. Hoe eerder je de verhalen aanmeldt
hoe beter. Er worden daarnaast verhalen
uitgelicht zodat het publiek geprikkeld
wordt om alvast een kijkje te nemen op de
site. Uiteraard worden ook media benadert
maar je moet zelf ook wat doen. Werf
dus je eigen publiek lokaal en via eigen
kanalen! Je ontvangt twee weken voor
Verhalenavond posters en flyers om te
verspreiden!

5. De avond zelf

Tussen 19.00-22.00 uur worden verhalen
verteld op jouw locatie(s). Je hebt op de
website aangegeven wanneer de verhalen
starten. Zorg dat er tien minuten voor
het verhaal iemand bij de deur staat
om mensen te ontvangen. Gelieve niet
de verteller zelf want dan kan deze zich
voorbereiden op het vertellen van het
verhaal. Als het vol is geef je aan wanneer
het volgende verhaal is, indien van
toepassing stuur je het publiek naar de
buren of een andere ruimte. De toegang
is gratis. Je kunt mensen een drankje
aanbieden maar dat hoeft niet.

