
 

In deze workshop Verhalen Vertellen van Ernst Weerstra leer 
je jouw verhaal authentiek op jouw eigen manier beeldend en 
speels te vertellen. Je leert gebruik te maken van je gebaren en 
mimiek, te spelen met je stem en om spanning op te bouwen.

Voor iedereen die een verhaal wil vertellen, 
leerkrachten onderwijs, PABO, vertellers, 

predikanten, rondleiders, managers en CEO’s

In een sfeer van openheid, plezier en inspiratie werk ik aan het 
authentiek en beeldend verhalen vertellen in contact met jezelf 
en in contact met het publiek. Er kan op verschillende niveau’s 
worden gewerkt.

Beeldend Verhalen Vertellen
WORKSHOP

Een goed verteld verhaal is als een film  

in de verbeelding van je publiek.

   Theaterbureau Het Verteltheater,  www.verteltheater.nl
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Beeldend Verhalen Vertellen  

Wat is er mooier dan een leerkracht die verhalen vertelt? Elk kind vindt 
het heerlijk om ademloos naar een verhaal te luisteren. Vooral als het goed 
verteld wordt. De een is hier misschien wat beter in dan de ander, maar 
iedereen kan leren een verhaal vertellen.

In deze workshop Verhalen Vertellen van Ernst Weerstra leer je jouw  
verhaal authentiek op jouw eigen manier beeldend en speels te vertellen.  
Je leert gebruik te maken van je gebaren en mimiek, te spelen met je stem 
en om spanning op te bouwen.
Met behulp van speelse werkvormen oefen je vertelvaardigheden die direct 
toepasbaar zijn bij het vertellen van je verhaal in de praktijk.
Aan de orde komt ook: je verhaal zo voorbereiden dat je het goed kunt 
onthouden, de opbouw van een verhaal, de spanningsopbouw van jouw 
verhaal, het effect van lichaamstaal en de presentatie van een verhaal.

Doelgroep: iedereen die een verhaal wil vertellen, leerkrachten onderwijs, 
PABO, vertellers, predikanten, rondleiders, managers en CEO’s.
  

 

leeftijd volwassenen • tijdsduur 2 - 4 uur •  aantal  
deelnemers max 25 (grotere groepen zijn in overleg  
ook mogelijk) • prijs € 420,- excl reiskosten en btw 

Woensdagavonden in september, april en juni  
Zie voor datum www.verteltheater.nl

kosten € 55,- per deelnemer (incl BTW) 

 
Ernst Weerstra is een hartelijke, warme man met verstand van zaken 
als het gaat over beeldend vertellen. Ernst is met al zijn ervaring een 
vakman ten top en kan zijn kennis op een zeer inspirerende wijze 
overbrengen. 

– collega trainer

Ernst Weerstra
Ik geef al vele jaren trainingen en workshops Spreken in het Openbaar en 
Verhalen Vertellen bij bedrijven, instellingen en scholen. Bij Het Vertel- 
theater coach en regisseer ik vertellers. 
Ik studeerde in 1993 af aan de HKU faculteit Theater & Drama in Utrecht, 
richtte Het Verteltheater op, en werkte 10 jaar als docent in het onderwijs. 
Sinds 2009 assisteerde ik trainingen en coachte ik mensen resultaat gericht 
in persoonlijke leiderschap-trainingen.Incompany  

          workshop

Workshops met open      

            in
schrijving in Utrecht 

Informatie en boekingen Theaterbureau Het Verteltheater . www.verteltheater.nl . info@verteltheater.nl . 030-2723022
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