
  De Luisterlezer/9.03.2020 

 

Strandpeper en Zeezout 
Pittige verhalen over zee en mensen  

 

Langs de kustlijn op een vroege ochtend vinden we schelpen, touwen, een hoed, een ring, een 

plank. Of een lijk van een zeehond, een walvis. En van een mens, ook dat nog?!  

Allemaal stukjes van pittige verhalen die getuigen over de strijd tussen mens en zee, lang 

geleden of gisterenavond… Peperkorrels op het strand en het zout van de zee met zijn 

bewarende kracht geven oude geheimen prijs. 
 

Strandpeper en Zeezout is een boeiend geheel van verhalen  

over de verlokkingen van de hemelse gezangen van zeemeerminnen,  

de gevaren van de wilde zee voor vissers en strandbewoners vroeger en 

nu,  

over milde zonnige strandperikelen en het spel van schuimende golven.  

Soms verblindt de woeste natuur kustbewoners, elders verbindt innige 

liefde generaties vuurtorenwachters of vissers. En de zee komt en gaat,  

soms poeslief, soms hondsdol, zalft of slaat. Een voorstelling vol emotie, 

spanning en wijsheid. 
 

Praktisch 

◼ Een aangename ruimte of theaterzaaltje 

◼ Stoelen of zitbanken, halve cirkel indien bredere ruimte 

◼ Licht dimbaar of beperkt, zó dat de verteller het publiek nog net 

kan zien 

◼ Verhaal gebaseerd op verschillende bronnen: oude legenden, een boek, adaptatie van verhalen 

◼ Voor volwassenen of families vanaf 9 jaar 

◼ Duur: 60’ of 2x 30’ met pauze 
 

 

Selle de Vos brengt vertelvoorstellingen voor kinderen, families en volwassenen. 
Met warme expressieve stem & woorden tovert hij verhalen tot leven. De fantasie van de luisteraar 
wordt geprikkeld. Iedereen op zijn eigen manier vormt beelden in zijn hoofd. 
 

Vertellen is meer dan je verwacht…  
Het publiek neemt deel aan een gezamelijke vertelervaring. Kleinschalig, in direct contact met de verteller. Doorgaans 
met weinig decor of techniek. Vertellen brengt mensen samen, opent ogen, oren en harten. En vertelling is nooit 
dezelfde en varieert met de energie die ontstaat tussen verteller en publiek. De verteller heeft een verhaal in zijn hoofd 
en vertelt het met eigen woorden. 

 
Reserveren: via telefoon, mail    .         Volg De Luisterlezer op facebook 
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