
Vertellen in Brussel
van vrijdag 24 april tot zondag 3 mei 2009, tijdens de Week van de amateurkunsten

Psst... Heb je een verhaal? Of heb je een idee voor een verhaal? Ken je iemand die boeiend kan 
vertellen? Ken je een leuke of onverwachte vertelplek? Wil je in je buurt of gemeente een 
vertelactiviteit organiseren of daaraan meehelpen? Laat je volledig gaan!
Alle ideeën en voorstellen zijn welkom. Vertellen kun je met woorden, in beelden, met beweging of 
klank., kortom in alle kunstdisciplines.

Waar ga je vertellen? In een stationsgebouw, een slachthuis... naast een frietkot, een tramhokje... op 
een kerkhof, een camping... in een grot, een bunker, een metrostel... onder een brug, een 
standbeeld... rond een vijver, een vuilnisbelt... . Bedenk maar wat!

Wanneer? Van 24 april tot 3 mei 2009, tijdens de Week van de Amateurkunsten.
Ook op de Erfgoeddag op 26 april 2009 krijgen verhalen een speciale plaats.

Meewerken? Contacteer ons:
02 555 06 00 of psstival@zinnema.be

0471 63 91 89 of hoedgekruid@yahoo.com

En dan? Je werkt je eigen vertelidee uit. Alleen of samen met anderen. Zinnema lijmt alle 
uitgewerkte verhalen aan elkaar tot een vertelfestival in Brussel: PSSTIVAL !

ZINNEMA organiseert het Psstival samen met HoedGekruid vzw, jou! & tientallen vertellers & 
gemeenschapscentra, cultuurbeleidscoördinatoren, academies, bibliotheken, scholen, … & de 
amateurkunstenorganisaties & Forum voor Amateurkunsten.

Van harte - Uit vriendschap ?!

Week van de Amateurkunsten (WAK)
24 april > 3 mei 2009 - Thema: Van harte’
Amateurkunstenaars in Vlaanderen en Brussel tonen wat ze in huis hebben: kunst vol passie en 
plezier. Waar het hart van vol is, loopt de WAK van over!
Meer info: www.wak.be

Erfgoedddag
26 april 2009 - Thema: ‘Uit vriendschap !?’
Zinnema werkt ook mee aan de Erfgoeddag. In Brussel brengen amateurkunstenaars 
vriendschapsverhalen op locatie .
Meer info: www.erfgoeddag.be of www.erfgoedcelbrussel.be
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