
De Kracht van het Verhaal
cultureel en educatief project rond storytelling en
slavernijverleden

Uitvoerders: 
Wijnand Stomp (Stichting Kalebas Produkties) 
Jean Hellwig (Hellwig Productions Audiovisuals)

Trefwoorden:
slavernij in verleden en heden, storytelling, documentaire, theater, Mister Anansi, Kompa Nanzi, Kweku
Ananse, Ghana, St.Eustatius, Zeeland, VOC, WIC

Onderwijs:
Primair onderwijs, voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), hbo, wo, volwassenen onderwijs
Geschikt en aan te passen voor alle leeftijden en niveaus vanaf 10 jaar

Aansluiting bij vakken:
geschiedenis; culturele en kunstzinnige vorming; drama; maatschappijleer; 
maatschappijwetenschappen; wereldbeeld en taal;  

Over de makers:
Verhalenmaker en acteur Wijnand Stomp (Pearl of the Dutch Caribbean, Verteller van het Jaar 2013) 
en filmmaker en antropoloog Jean Hellwig (Anansi Masters, maker van diverse internationale 
documentaires) gaan op reis langs de transatlantische driehoek waarlangs de slavenhandel plaatsvond.
Daar ontmoeten zij mensen in verschillende culturen die allen een link hebben met het 
slavernijverleden. Over de ontmoetingen maken zij documentaires en nieuwe Anansi verhalen. 
Gezamenlijk ontwikkelen zij diverse producten voor educatie en training.

Extra informatie voor scholen:  
In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem richten de makers de Anansiboom op. In het kader 
van de Historische Canon van Nederland wordt dit de plek voor kennismaking met de immateriële 
cultuur van de Afro-Caraïbische Nederlanders. Vanaf april 2016 verwelkomen storytellers als culturele 
ambassadeurs de bezoekers met verhalen over Anansi en het slavernijverleden. Meer informatie over 
scholenbezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum: (026) 3576 123

Partners:
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Lessen, trainingen en theater voor educatief gebruik:

Tante Jewel's Slavernij Show 
Stand-up storytelling voor iedereen van 10 tot 110

Voorstelling voor festivals, theaters en scholen

Beknopte info: Mister Anansi zit op zijn veranda onder wat hij zijn ‘Anansiboom’ noemt. In de boom 
hangen schoenen. In het raam van zijn huisje staat een televisie. Hierop toont hij beelden van zijn reis
langs de transatlantische driehoek van de slavernij: Ghana, St.Eustatius en Zeeland.
In een mix van theater, comedy en documentaire brengt dé theatrale Anansi-comedian van Nederland 
Wijnand Stomp, samen met zijn alter ego Tante Jewel, het publiek op een vrolijke en indringende 
manier in contact met verhalen over het slavernijverleden.

Richtprijs scholen: € 650 excl reiskosten, excl 6% btw
Richtprijs festivals & theaters: € 850 excl reiskosten, excl 6% btw
Link naar voorstellingstrailer http://youtu.be/jpxboQ6Vzdo

–----------------

Ontmoetingen langs het slavenpad

Multimediale lezing met video en verhalen voor bibliotheken, scholen, erfgoedinstellingen

Beknopte info: Verhalenmaker Wijnand Stomp en documentairemaker Jean Hellwig reizen langs Afrika,
de Caraïben en Nederland. Daar ontmoeten zij mensen die met passie vertellen over hun link met het 
verleden. De bijzondere gesprekken zijn verwerkt in mini-documentaires en inspireerden tot het 
maken van nieuwe Anansi verhalen. Het publiek maakt in de onderhoudende presentatie met video en 
storytelling kennis met verhalen van mensen op drie continenten die allen via het slavernijverleden 
met ons verbonden zijn.

Richtprijs (1 of 2 sprekers): € 75 p.u.p.p. excl reiskosten, excl btw (indien van toepassing), excl 
voorbereidingskosten (indien van toepassing)
Link naar algemene trailer: http://youtu.be/yCbaJzZ_aM8

–----------------

Stand up storytelling.
Verteltraining in de voetsporen van de slavernij

Storytelling - verteltraining / lessen voor scholen (bo 10+, vo, wo, volwassenen) en (medewerkers 
van) erfgoedinstellingen

Een verteller brengt met weinig middelen veel teweeg. Naast lichaam en stem is de verbeelding zijn 
belangrijkste wapen. In de trainingen leer je wat de fijne kneepjes van de fysieke theatrale speelstijl 
zijn. Bijzondere aandacht is er voor het live vertellen voor publiek. Immers, zonder publiek bestaat het
verhaal niet. De lessen en trainingen met veel achtergrondinformatie over de Anansi verhalen cultuur 
en geschiedenis, kunnen indien gewenst uitmonden in een verteltheater voorstelling door de 
deelnemers.

Richtprijs (1 of 2 trainers, minimaal 2 uur): € 75 p.u.p.p. excl reiskosten, excl btw (indien van 
toepassing), excl voorbereiding (indien van toepassing)
12-15 deelnemers per trainer 

Contactinformatie:
Wijnand Stomp | wijnand@wijnandstomp.nl | 06 5428 1528
Jean Hellwig | jean@hellwig.nl | 06 2127 1555
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