Grenzenloos Grimm
Een voorstelling met sprookjes van de Gebroeders Grimm
De gebroeders Grimm verzamelden met
veel zorg mooie verhalen. In 1812 werd
een eerste deel van hun verzameling in
boekvorm uitgegeven.
De verhalen hebben een geschiedenis. Ze
zijn door de tijd gepokt en gemazeld,
gepolijst of gecensureerd. Het ene al wat
meer dan het andere, vooral om kinderoren
niet te verontrusten.
Maar de kern van de verhalen is tijdloos,
klinkt soms romantisch, soms griezelig,
soms hard maar altijd avontuurlijk. Ze zijn
uit het leven gegrepen.
Sommige verhalen en hun personages
zitten in het collectieve geheugen van
iedereen gebrand.
Cultureel erfgoed. Maar lang niet alle sprookjes van Grimm zijn even bekend.
In dit programma brengen we ook minder bekende of anders bekende verhalen.

Programma - afwisselend vertellen en voorlezen, leesbevorderend en beklijvend!
1. Voor jonge kinderen ( 4- 6 jaar, kan ook met familie), Vertelvoorlezen. Duurt 40’
Vereenvoudigde, pittige en verrassende versies van de bekende verhalen.
2. Voor grotere kinderen +7 jaar, Vertelvoorlezen. Duurt 50’.
Sprookjes en fragmenten uit boeken met sprookjes om van te genieten, en als
aanzet om zelf verder de lezen.
3. Voor iedereen +10 jaar, ook (jong-)volwassenen, vertelvoorstelling.
Duur 60’ of in twee delen (bijvoorbeeld 40’ en 30’) met
pauze.
Meer complexe verhalen, oorspronkelijk voor volwassenen
bedoeld (of alleszins gemengd publiek) en niet
gecensureerde versies, een variatie op een bekend sprookje
en enkele ontnuchterende anekdotes over de Grimms en hun
aanpak.

Grenzenloos Grimm - Praktisch
- In een theaterzaaltje of lokaal voor maximum 55 luisteraars
- Voor groter publiek na overleg ivm accommodatie
- Prijs af te spreken in functie van locatie en versie (voor
kinderen of voor volwassenen…)
- Nodig: Twee tafels, een stoel, een stopcontact in de buurt
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