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Bruegel verteld, 
Verhalen als schilderijen  
 

De verteller verbeeldt met woord en 

vertelkunst wat Bruegel met verf en 

schildertalent geschilderd heeft. 

Bij veel mensen zit Bruegel in het 

onderbewuste collectieve geheugen 

ingebakken, zo ook bij Selle de Vos. 

Herinneringen als kind leiden hem van 

Kinderspelen en Spreekwoorden naar 

Boeren Bruegel met een Bruegel buffet 

hier en Bruegel feesten daar, zeker in 

een landelijke omgeving.  

De ontdekking van de intrigerende en veelzijdige Bruegel komt later. In een Brussels museum sloeg de 

driedimensionale levendige weergave van ‘De val van de opstandige Engelen’ in als een bom in de 

verteltuin van Selle. 

Als een nestrover tovert hij nu de verhalen uit de verzameling prachtige schilderijen, grafische 

tekeningen en etsen tevoorschijn. Hij laat de monkelende Bruegel de menselijke dwaasheid en 

betweterij met mededogen in de verf zetten. Tijdloze en algemeen menselijke thema’s – dé inhoud van 

sterke verhalen - zitten verweven in het werk van Pieter Bruegel de Oude.  
 

Vertelvoorstelling als zaalproductie 
Avondvullend, of als matinee, in een zaaltje, theater…60 minuten. 
Doelgroep: volwassenen en families (vanaf 10 jaar). 
Er is ook een Franstalige versie , of tweetalig NL-F voor een gemengd of tweetalig publiek. 
 

Andere mogelijkheden met de verhalen over de werken van Bruegel 
Vertelwandeling 
vertellingen op een locatie (park, molen, kasteel). Voor families of volwassenen. 
Eenvoudig, eventueel met een muzikant. Soepel en aanpasbaar. 
 

groot Bruegel-evenement 
Deze voorstellingen kunnen gecombineerd worden met de houten volksspelen van Gepetto tot een groot en 
actief Bruegel-evenement.  Prijzen en formules op aanvraag. 
 

  
 

 
Vertelkunst, met weinig middelen en op diverse locaties, 
levert een unieke bijdrage  

on na de viering van 450 jaar Bruegel (1569-2019)  

zijn werk nog lang te laten nazinderen. 

Deze voorstelling nodigt je uit om naar het museum te lopen 

en het werk van Pieter Bruegel te herontdekken. 
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