20 maart 2020 | Wereldverteldag
Wereldverteldag in Zeeland
20 maart 2020 is uitgeroepen tot Wereldverteldag. Mensen over de hele wereld vertellen in hun eigen
taal over hetzelfde thema. Deze dag, 20 maart, is gekozen met een reden: Het is de dag dat de lente
en de herfst beginnen in respectievelijk het noordelijke en zuidelijke deel van de wereld.
Dit jaar is het thema reizen, dat verbonden wordt met het thema vrijheid. Ook in Zeeland wordt er op
en rond 20 maart genoten van het luisteren naar en het vertellen van verhalen. De thema’s worden
op een eigen, creatieve manier ingevuld door de vertellers. Ervaren zij de vrijheid door te reizen?
Reizen ze door de tijd heen, in toekomst of verleden, om zichzelf vrij te voelen? Of vertellen ze ons
toch een verhaal van bevrijding? De verhalen worden verteld in één van de Zeeuwse dialecten.

Vertelevenementen in Zeeland
Vrijdag 20 maart 2020 | Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, Sas van Gent
Vertellingen van Jan Lauret, Cyriel Peeters, Anita Maas en Sankie Koster, muziek van Peter Wessel
Adres
Multifunctioneel Centrum De Statie
Canadalaan 2, Sas van Gent
Aanvang
14:00
Entree
Gratis
Aanmelden mag via sasvangent@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl
Vrijdag 20 maart 2020 | Podium Zaamslag
Vertellingen van Rosita de Bakker, Sankie Koster, Jopie Minnaard en Peter Verbart, muziek van Peter
Wessel
Adres
Terneuzensestraat 2, Zaamslag
Aanvang
20:00
Entree
€7,50 inclusief consumptie
Kaarten bij de ingang (pinnen niet mogelijk) of vooraf aanmelden via podiumvanzaamslag.nl
Zaterdag 21 maart 2020 | ’t Kerkje van Ellesdiek
Vertellingen van Koen van Doorn, Sankie Koster, Jaap Murre, Nelleke Tessen, Corry Verburg en
Richard van de Vijver, muziek van Ries de Vuyst
Adres
Van Hattumstraat 5, Ellewoutsdijk
Aanvang
19:30
Entree
Kinderen tot 14 jaar gratis, volwassenen €5,00
Kaarten bij de ingang (pinnen niet mogelijk)
Zondag 22 maart 2020 en woensdag 25 maart 2020 | Zeeuws Museum
Zeeuwse sprookjesvertellers vertellen afwisselend sprookjes van Grimm in het Zeeuws en in het
Nederlands
Adres
Abdijplein, Middelburg
Tijdstippen
Zowel zondag als woensdag: 13:30 – 14:00 en 15:30 – 16:00
Entree
Toegangsprijs museum (t/m 18 jaar gratis, volwassenen €11,00, gratis met
museumpas)

