
De verhalenbus-
een project van Ann Vandenbossche, onder vzw
Blauwe Saffier.

De verhalenbus leert jullie vliegen én terug landen.
De bus creëert mobiele rustplekjes vol verhalende mogelijkheden.
Mensen groeien er uit van rups tot vlinder en keren versterkt terug
naar huis.



De verhalenbus

1. Technisch:

Afmetingen

lengte 5.548 mm

breedte 2.070 mm

hoogte
2.900 mm
(Mét zonnepaneel op dak)

Belangrijk: Het is een hoge camionette.  Zeker rekening houden dat
de bus overal onderdoor kan rijden.

Max. toelaatbare massa: <3,5 ton
Euronorm: 4

Elektriciteit

- De bus heeft (deels) elektriciteit van zonnepaneel
- Voor een langere dag, met vertellen buiten de bus,  graag extra kabel voorzien.
- Geluidsinstallatie vanaf februari 2023,  werkt op oplaadbare batterijen.
- Als de activiteit plaatsvindt in de bus, dan is er geen elektriciteit nodig en ook

geen geluidsinstallatie.

2. Aanwezig:
- Poppenkast
- Kistjes met verschillende verhalen/ thema’s
- Een professionele vertelster
- Schimmenspel (enkel in donker en enkel voor kinderen)

3. Info

Het meubilair van de bus is uitneembaar en bestaat uit houten op maat gemaakte
kistjes.
Je kan ze stapelen, naast elkaar zetten, een podium van maken…



Er kunnen ongeveer zes volwassenen of acht kinderen in de bus.
De bedoeling van de uitneembare kistjes, is dat er ook buiten vanalles kan gecreëerd
worden. Elk kistje heeft ook een thema.

In februari komt er, bij het welslagen van een crowfunding campagne, een open tent bij,
die aan de camionette wordt vastgemaakt. Er is dan de mogelijkheid om poppenkast
buiten te spelen.
De ene kant van de bus is beschilderd. De andere kant zal volgend jaar versierd zijn
met magneten.

De hoofddoelstelling van de bus  is om mobiele rustplekjes vol verhalende
mogelijkheden te creëren. Dit op openbare plaatsen.
Iedereen die zich uitgenodigd voelt, kan komen luisteren.
Laagdrempeligheid is dan ook heel belangrijk.
Het is voor kinderen en volwassenen, maar afhankelijk van het evenement kan er meer
toegespitst worden op het één of ander.

4. Kan de bus niet binnen?
Ik ben me ervan bewust: auto’s zijn een tijdelijk iets, we evolueren naar een wereld
zonder fossiele brandstoffen.
Ik vertel dus ook zonder bus, alleen zijn de mogelijkheden dan beperkter.

5. Programma?

Werkwijze:

- Voor wisselend publiek:
- Doorlopend verhalen vertellen op festivals, evenementen, feesten.
- Acht kinderen per keer in bus, rond  bus max. 20 kinderen.
- Verwerking:  tekening.
- Een verhaal duurt gemiddeld vijftien minuten

- Voor één groep:
- een verhaal+ naverwerking, te boeken als pakket.
- Feest: acht kinderen in bus. Rond bus max. 20 kinderen, aanwezigheid twee

extra volwassenen vereist. Scholen: max. één klas.
- Geef op voorhand het thema door, waarom jij dit belangrijk vindt, of geef ‘carte

blanche’
- Langere verwerking.
- Één verhaal zonder naverwerking is mogelijk, maar enkel in Zedelgem. Duur: +-

15 minuten.



Voor wie?
- Kinderen van vier tot zeven jaar.
- Aangepaste sprookjes voor volwassenen.

Prijzen:
Met de verhalenbus

- In Zedelgem: €50/uur
- Buiten Zedelgem: €60/uur. Minimum drie uur.

Extra vervoerskost indien meer dan 30 kilometer.

Zonder bus (Vooral voor volwassenen- beperkte mogelijkheden qua naverwerking)
- In Zedelgem: €40/uur, excl kosten openbaar vervoer (afhankelijk van te vervoeren

materiaal, kom ik met de fiets)
- Buiten Zedelgem: €50/uur excl kosten openbaar vervoer. Min. drie uur.

www.troubadour21.be
0499615603
Boeken via ann.vandenbossche2@gmail.com

6. Vertelplaatsen

Voorbeelden 2021-2022
- Kerstverhalen voor volwassenen op het pleintje van LDC ‘t Reitje
- Maandelijks verhalen in de kiosk van het Koningin Astridpark
- Huiskamervertellingen voor volwassenen in Baliestraat, Willem de Dekenstraat,

verschillende plaatsen in Assebroek
- Sprookje in de stadsschouwburg Brugge, volwassenen
- Vertellingen voor buurten met brugse buurtcheques (mensen met een beperking)
- Vertelling voor Viro vzw, mensen met een beperking
- Vertellingen in pop-up bars: kinderen, Brugge.  Graaf Visart Park, Trefhof

Beernem …
- Bib Oostkamp: vertellingen bij de vuurkorf, i.k.v. Warmste Week
- Dag van de Kringwinkel, Kringloopwinkel Roeselare, voor kinderen
- Vele vertellingen voor verhaalnamiddagen en kampjes vzw Roots (maandelijks)
- Openingsweekend Vloethemveld Natuurpunt: vertelling gezinnen

http://www.troubadour21.be
mailto:ann.vandenbossche2@gmail.com


Speciale ervaring in het vertellen voor mensen met dementie, mensen met een
beperking.













Vertellen zonder bus, kan ook.
Uiteraard moet alles dan ter plaatse geraken:)


