Verhalen van ver
Iedereen die in Nederland geboren is kent het verhaal van Klein Duimpje of Roodkapje.
Maar welke verhalen hebben de nieuwkomers uit Turkije, Suriname of Marokko eigenlijk meegebracht
naar Nederland?
Een jaar lang verzamelde Raymond den Boestert met steun van de Europese Unie multiculturele
verhalen in de Utrechtse wijk Lombok. In het programma Verhalen van ver vertelt hij een aantal
legenden, fabels en sprookjes uit de herkomstlanden van migranten. Maak kennis met de Slimme
Anansi de Spin en de Vindingrijke Nasredin Hodja. Of zoek samen met de verteller een oplossing voor
een lastig probleem uit een Afrikaans dilemmaverhaal.
Sommige verhalen spelen zich af in het land van herkomst, andere heeft Raymond midden in de
Nederlandse multiculturele samenleving geplaatst.
Precies een maand later ging de spin Anansi weer bij de vlieg op bezoek.
“Kom vanmiddag om vier uur naar mijn huisje dan krijg je, je kilo fruit terug.”
Hij ging ook bij de andere dieren langs.
“Dag meneer haan, als U vanmiddag om, ehe…5 over vier bij mij op bezoek komt dan krijgt u de
eieren terug.”
“Lieve, lieve tijger, als je om tien over vier bij me bent krijg je dat brood terug.”
“Zeg uhe, jager je krijgt nog wat van me, kom het vanmiddag om, laten we zeggen, kwart over vier
even halen.”
Na een half uur had hij iedereen die nog wat van hem tegoed had, gezien. Hij ging terug naar zijn web
om te wachten, nog drie uur…
Over de verteller
Een verhaal vertel je nooit alleen. Het ontstaat pas als er contact is tussen de verteller en zijn publiek.
Samen vertellen is voor Raymond den Boestert de kern van de vertelkunst. Door zijn expressieve
vertelstijl brengt Raymond het verhaal dichterbij. De personages komen tot leven. Elke luisteraar zal
zijn of haar eigen beelden krijgen en daarmee een eigen verhaal maken.

Praktische informatie over de voorstelling:
De verhalen zijn uitstekend geschikt voor scholen, bibliotheken, buurthuizen, theaters en manifestaties.
Leeftijd: van 9 tot 99 jaar.
Duur: variabel, 20 minuten of 60 minuten.
Speelvlak: 4 x 3 M.
Prijs: op aanvraag. (bij meerdere voorstellingen op een dag wordt reductie gegeven.)
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