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Tussen d’oortjes 
   

Selle de Vos 
Sprekende Verhalen 

 

Selle de Vos verwent oud en jong met pittige verhalen volgens de regels van de vertelkunst. 

Nieuwe verhalen of oude sprookjes, legenden, fabels... die bovendien iets méér meegeven. 

 

Tussen d’oortjes is een programma met korte vertelvoorstellingen. Oude en nieuwe verhalen uit de 

verteltraditie of fragmenten uit leuke boeken en prentenboeken. 

Het repertorium van Selle groeit elk jaar zienderogen. Een onuitputtelijke bron van titels en verhalen levert 

stof genoeg voor welk publiek dan ook. 

Soms maken we gebruik van beelden op een groot scherm in een houten kader (‘digitale’ kamishibai). 

Tussen d’oortjes is een soepele formule die aangepast wordt aan het publiek dat de organisator voor ogen 

heeft. Voor kinderen of kinderen + familie. Of voor een bepaalde leeftijdsgroep. Of voor volwassenen oud 

of jong. 

Ideaal voor een manifestatie, speeldag, feest of viering, een halve of een hele dag lang.  

 

Werkwijze 

10 à 15 minuten voor een of twee verhalen, dan adempauze en weer 10 minuten. 

Elk half uur een verhaal, bijvoorbeeld, al dan niet volgens een uurrooster. 

Met of zonder thema, bijvoorbeeld Halloween, griezel, winter, enz. 

 

                                

 

Tussen d’oortjes  
Deze succesformule streelt de oren met korte verhalen. Veel gevraagd op manifestaties en feesten in 

wijken, regio’s, steden en gemeenten, op schoolfeesten, festivals, open-deur, feestelijke openingen…  

 

Tussen d’oortjes  
Een boeket fijne verhalen voor kinderen en familie.  

Verhalen krijgen we vaak als tussendoortje of snelsnel bij het slapen 

gaan. Maar een goed verhaal, hoe kort ook, is sterk in zijn eenvoud. 

Het blijft tussen de oortjes hangen, nestelt zich, wordt een gezel voor 

het leven en zindert na, met een lach of met een traan. 

Doorheen de voorstelling prikkelt een bont gezelschap van dieren, 

fantasiefiguren, grote en kleine mensen de fantasie van de luisteraar. 

 

Praktisch en prijs 
In een lokaal of buiten of tijdens een vertelwandeling: prijs op aanvraag en op maat naargelang aantal 

voorstellingen, aantal deelnemers en accommodatie. Vanaf € 295 voor een dagdeel, tot € 500 voor een hele 

dag. Verplaatsingskost € 0.4/km. 

Bel voor informatie, offerte, planning. 

Volg Selle de Vos ook op facebook 
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