Selectie van typen verhalen

Publiek, plek of organisatie

Winterverhalen: uit: de voetreis naar Rome, de spookschaatser, het paar laarzen, Varenka.

Hortus Nijmegen, Pannenkoekhuis de Strooper Schaarsbergen, Theater onder de Molen Vorden.

Afrikaanse verhalen: waarom de hemel zo ver weg is, de blinde en de jager, de
pondo en de adelaar.

Kerkje van Schaarsbergen, festival Food for you, Wageningen (met Folkcorn), Pleinfestival Bos- en Lommer Amsterdam, Galerie de Natris Wageningen.

Verzorgingshuizen Arnhem en Velp, Stichting Welzijn OuOver wijze oude vrouwen en mannen: de eerste steen, de geur van geroosterde
deren Arnhem, Theater Landgraaf, diverse ouderen-krinvis, de soepsteen, Meester Hakuin, de verjongingskuur.
gen.
Troostrijke verhalen over afscheid en verlies: de vleugelman, de koning en de
dood, zus (groter dan een droom), de dood en het meisje, het meer van de levenslichtjes, de sneeuwgans, de twee zonen van de Eskimovrouw, het theelicht
van mijn moeder, Orpheus en Euridice, de andere oever, drie gouden appels, de
zwaan, het popje van zout

Après la Vie Vleuten, Parkhuys Almere, Herinnering Verlicht
op De Nieuwe Oosterbegraafplaats, Zorgvlied Amstelveen,
Herdenking ‘ik geef je licht bij’ Uitvaart St. Barbara Utrecht,
Kunstexpositie Octomber Grijzegrubben (L),

Verhalen van Isabel Allende, de mangoboomgaard, twee woorden.

Cultureel Café Junushoﬀ, Wageningen, Virga Jesse feesten
in Hasselt (B)

Alpenverhalen: o.a. de Sneeuwmeisjes, Berchtold en het zout, de Gletsjervrouw, de Toverkring van Jörgenberg.

Hotel Clarezia, Waltensburg, Zwitserland

Eet- en drinkverhalen: de mooiste muziek, ui en knoﬂook, Hodja en de soepketel, de lange winter, Graankorrel en de mier, dat haantje heeft mij prima
gesmaakt, de strop.

Diner in Brasserie de Boerderij Sonsbeek Arnhem, ontbijt
in de Bottelarij (Wellen, B.).

De minder bekende sprookjes van Grimm: Koning Lijsterbaard, De Ganzenhoedster, de Zes Zwanen, de Waternimf in de vijver, de Wildeman.

Project Identiteit Hijenoordschool Arnhem, Vertelfestival
Venlo Vertelt, basisscholen Het Palet, ‘t Panorama en Julianaschool in Arnhem, Watermolen de Hoop in Horsthoek
bij Heerde, Dorpskerk Schaarsbergen, Bibliotheek Arnhem,
Galerie de Natris Nijmegen, Hotel Clarezia, Waltensburg,
Zwitserland.

Humor: ‘t vat dat niet leegraakte, goudregen, de ideale vrouw, de moeder en
haar drie zonen, de reus (Simon Carmiggelt), de lange winter, de kip en het
varken

Kunst in Klarendal (met Dick Zutt), De Spikke Heerde (met
Folkcorn),

160 verhalen (o.a. joodse, eskimo-, boeddhistische, Chinese, en Veluwse verhalen)

RadioTV Arnhem 2009-2013

Verhalen over overmoed (koning joker, prometheus, etc)

Steile tuin Sonsbeekpark (tijdens Sonsbeek expositie)

Verhalen over saamhorigheid (Surinaams verhaal)

Virga Jesse feesten (Hasselt (B))

Schippers- en scheepsverhalen (de terpaardeschipper, koning knut, midwinterdag, het groene eiland)

Kadedagen Arnhem aan boord van de Eben-Haëzer, de
Compaan, Theater onder de Helling NDSM-werf.

