Internationale studiedag
“Verhalen en vertelkunst in migranten- en vluchtelingenwerk”
voor socio-culturele organisaties en volwassenenonderwijs
Landcommanderij Alden Biesen
23 november 2017
met de steun van het departement Onderwijs en Vorming en Epos, het nationaal agentschap voor Erasmus+

Vertelkasteel Alden Biesen is een expertisecentrum van vertelkunst in Vlaanderen en Europa. De
afgelopen jaren hebben wij heel wat knowhow opgebouwd over het gebruik van storytelling in
onderwijs en vorming. Voor deze studiedag zijn we in binnen- en buitenland op zoek gegaan naar
goede voorbeelden van vertelprojecten met migranten en vluchtelingen. Via presentaties en
workshops willen we deze graag met jou delen.
Ben je benieuwd naar het potentieel van verhalen in het werken met kwetsbare groepen? Wil je weten
hoe werken met verhalen en vertelgroepen kan bijdragen tot sociale cohesie en meer
maatschappelijke betrokkenheid en wederzijds begrip? Ben je op zoek naar een speelse methode om
de Nederlandse taal aan te leren? Ben je klaar om je op het terrein van digital storytelling te wagen?
Kom dan zeker naar Landcommanderij Alden Biesen op donderdag 23 november 2017. De voertaal
van deze studiedag is Nederlands. Een beperkt gedeelte is in het Engels. De deelname is gratis, inclusief
broodmaaltijd.
In de voormiddag tonen verschillende organisaties hun geslaagde vertelprojecten via een posterbeurs
en plenaire presentaties. In de namiddag mag je je verwachten aan een verscheidenheid van
workshops gegeven door vertellers die stuk voor stuk ervaring hebben met het werken met
vluchtelingen en migranten.
Voor een beperkt publiek (max.15 personen) dat dieper op de materie wil ingaan, geeft Lauren Bianchi
de volgende dag, op vrijdag 24 november, een workshop van 9.30u. tot 15u. Lauren is als vertelster
verbonden aan The Village Storytelling Centre in Glasgow. De voertaal is Engels.
Deelnameprijs is 25 euro.
In de bijlage lees je meer over de aangeboden workshops. Geef bij inschrijving je voorkeur door. Zo
zorgen wij voor een evenwichtige verdeling van de groepen, zoveel mogelijk rekening houdend met je
eerste en tweede keuze. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden sommige workshops
herhaald.
Wil je graag jouw project voorstellen op onze posterbeurs, laat ons dat dan zeker weten vóór
17 november 2017. In een tweede bijlage lees je meer over het doel en de praktische organisatie ervan.
Voor meer info kan je terecht bij Julie Focquet (julie.focquet@cjsm.vlaanderen.be of 089 519 353) .
Interesse? Schrijf je dan in door bijgaand inschrijvingsformulier vóór 20 november 2017 terug te sturen
naar Myriam Swinnen (myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be).

Voorlopig programma:

va. 9.30u.
10u.
10.10u.

Ontvangst
Welkom door Guy Tilkin
keynote speaker: Lauren Bianchi
(The Village Storytelling Centre)
10.50u. – 11.15.
presentaties vertelprojecten (1)
11.15u.-11.45u
koffiepauze en posterbeurs
11.45u.-12.15u.
presentaties vertelprojecten (2)
12.15u.-12.55u.
posterbeurs
13u.
lunch
13.45u.-15u.
keuzeworkshops – reeks 1
15u.-15.15u.
koffiepauze
15.15u.-16.30u.
keuzeworkshops – reeks 2
___________________________________________________________________________

INSCHRIJVINGSFORMULIER
“Verhalen en vertelkunst in migranten- en vluchtelingenwerk”
voor socio-culturele organisaties en volwassenenonderwijs
23 november 2017
Naam: ……………..…………………………..……

Functie: …………………………….………….……………

Organisatie / instelling: …………...……………………………………………………………….…………………..…………
Adres:

…………………………...…………………………………………………………………………………………..

Telefoon:

…………………………...…………………………………………………………………………………………..

E-mail:

…………………………...…………………………………………………………………………………………..

Ik ben vegetariër:  ja  nee
Mijn voorkeur voor workshops op 23 november gaat uit naar
1ste keuze
2de keuze
3de keuze
4de keuze
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1
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2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

Stuur dit formulier vóór 20 november 2017 terug naar Myriam Swinnen:
myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be. Je ontvangt geen bevestiging. Zonder tegenbericht ben je
ingeschreven. Als je uiteindelijk toch verhinderd bent, verwittig ons dan zo snel mogelijk a.u.b.
Ik schrijf mij ook in voor de workshop van Lauren Bianchi op 24 november:  Ja  Nee
(Na inschrijving voor deze workshop ontvang je een bevestigingsmail en betaaluitnodiging.
Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld.)

