
Hetstond al maanden in mijn agenda. Half augustus: 'Naar
Oslo, Europese bijeenkomst'.

Woensdagmiddag 14 augustus - De reis en de ontmoetingen
Vandaag was het zover, ik ging zo vanuit mijn werk op pad. Kitty
Peetoom stond gepakt klaar bij De Verhalenboot en een kwartier
later zaten we samen in de trein naar Schiphol. Twee uur later liep ik
zo in de armen van Heidi Dahlsveen, de organisatrice van FEST2008.

Ze stond onderaan de roltrap van het 'Oslo Sentralstasjon' bezoekers
op te wachten.

Heidi wees Kitty de weg naar het klooster, waar zij zou verblijven, en
mij de weg naar het City Hotel: "!t's a ten minute walk". Alles was
binnen loopafstand georganiseerd, zou de komende dagen blijken. En
lopen door Oslo is geen straf hoor, zeker niet wanneer je extra vroeg
opstaat en daardoor een mooie omweg naar je bestemming kunt
nemen.

Het City Hotel dus; low budget
en gelegen in een straat met
voornamelijk cafés. Na het 'be-
wonderen' van mijn kamertje,
en daar was ik snel mee klaar,
stond er een sociaal ontmoeten
op het programma. Heel toepas-
selijk in het 'Litteratur Huset',
een café, lunchroom en tevens
boekenzaak. Binnen trof ik
Mirjam Mare en Kitty was er ook
reeds. Toen even later Raymond
den Boestert binnen stapte, was
de afvaardiging van Holland
compleet.
Ik maakte kennis met tientallen
buitenlanders, er zouden er in totaal zo'n zestig komen. Velen had-
den een flinke reis achter de rug zoals 'George', een grote Griek, die ik
de rest van de dagen 'Zeus' noemde, en Galina Boleva uit Bulgarije,
afgevaardigd door 'The House of Humor and Satire'. Ik schudde een
flink aantal Scandinavische handen. Noorwegen en Zweden waren
duidelijk goed vertegenwoordigd. Daarna raakte ik wat langer aan
de praat met Martin Manasse van de 'Society for Story telling' uit
Engeland. Het werd een gesprek dat, in etappes, tot en met zaterdag
zou voortduren.

Donderdag 15 augustus - Presentaties en netwerken
De dag van de presentaties. Maar liefst negentien landen lieten
weten wat er in hun land zoal op vertelgebied gebeurt.
Met dank aan de voorbereidingen van Mirjam Mare, hadden wij Hol-
landers met zijn vieren een goed aansluitend verhaal. Ik was zelf erg
blij met de vertaling die Mirjam in Nederland al voor mij geregeld had.
Het heeft mij geholpen de presentatie goed voor te bereiden. Tijdens
ons verhaal maakten we dankbaar gebruik van het magazine Vertel
eens ... Zo konden we artikelen over de verschillende organisaties
laten zien en de foto's van 'Vertellers in de aanval' op Wereld Ver-
teldag 2008. Menig verteller zagen we gedurende de FEST-dagen
bladeren in 'The Dutch Glossy National Story telling Magazine Vertel
eens ...'.
Na afloop van de presentaties gingen we met z'n allen, lopend na-
tuurlijk, naar 'Voyenvolden Gard', alwaar wie maar wilde een
verhaaltje vertelde, in het Engels of in zijn eigen taal. Mooi om te
zien dat wanneer je de taal niet verstaat al het non-verbale machtig
krachtig blijkt. Is dat misschien onze universele taal? Als ik nu aan

deze middag terug denk, staan
bewegingen, oogcontact en stem-
expressie mij het duidelijkst in het
geheugen.
Gegeten werd er 's avonds in groepen
van acht personen, in diverse restau-
rants in Oslo. Je zou na zo'n ver-
moeiende dag verwachten dat er
zwijgzaam in 'Norwegian Fjord Trout'
en 'Bifsladders' werd geprikt, maar
het tegendeel was waar. Tussen de
happen door werd er volop genet-
werkt. Iedereen die aan FESTdeel-
nam, greep gretig en gedreven zijn
kans om contacten te leggen, kennis
te delen en verbindingen te leggen

voor de toekomst. En natuurlijk werden er ook verhalen verteld. Maar
toen was het al echt laat.
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Vrijdag 16 augustus - Discussies en verhalen
Na het 's morgens inslaan van enkele toeristische trolletjes - voor de
kleintjes thuis - en een boek met Noorse sprookjes en illustraties -
voor de grote thuisblijver - was ik precies op tijd voor het verhaal over
subsidiemogelijkheden binnen de Europese Unie. Daarna was het de



dag van de discussies. Het programma verliep gesmeerd, de organi-
satie die de universiteit op zich had genomen was werkelijk subliem.
's Avonds bezochten we een groot theaterschip in de Oslofjord. Hier
kwam ik in gesprek met Paraig MacNeil uit Schotland, die in vol
ornaat naar Noorwegen was gekomen. Onder de Schotse kledij bleek
een groot hart voor kinderen verscholen. Voor mij, mede als afgevaar-
digde van Een school vol van verhalen, was het contact met Paraig
zeer welkom. In Schotland worden verhalenvertellers gezien en in-
gezet als dragers en uitdragers van geschiedenisverhalen. De Schotse
overheid neemt van deze optredens maar liefst vijftig procent van de
kosten voor haar rekening. Kinderen in Schotland horen op school dus
heel veel verhalen.

Zaterdag 17 augustus - Beslissingen, concrete projecten en WeeT
naar huis
Vandaag ging iedereen volgens mij wat gespannen de zaal in. Er
restte niet veel tijd meer en de toekomst van FESTwas nog niet
duidelijk. Wat zouden we mee naar huis nemen? Zouden de reis en
alle inspanning de moeite waard zijn gebleken? Ik voelde mij niet
anders, ik had de hoop iets mee naar huis te kunnen nemen waarop
we in Nederland verder kunnen bouwen. Voor het vertellen in zijn
algemeenheid maar zeker ook voor het vertellen in het onderwijs.
Het 'cadeau' was boven verwachting. Iedereen had wel iets dat hij
concreet voor FESTwilde gaan betekenen. Uit deze inbreng werden
'sections' gedistilleerd waaraan concreet personen werden gekop-
peld. Ik werd gevraagd om in de toekomst op te treden als Europees
contactpersoon voor 'Storytelling in Education of Children'. Alles wat
er in Europa aan onderwijs-projecten opgezet zal worden en mogelijk-
heden in zich heeft voor Europese samenwerking, loopt via de

contactpersoon. Deze krijgt de beschikking over alle gegevens van
vertegenwoordigers uit alle deelnemende landen en onderhoudt
contact met organisaties die werken aan vertellen in het onderwijs.
Een eerste concrete uitwisseling werd gelijk al besproken.
In november komt David Ambrose uit Wales Een school vol van
verhalen in Zwolle bezoeken. Nou, daar kun je mee thuis komen!
Oh ja, en jaarlijks natuurlijk verslag uitbrengen tijdens de FEST-
bijeenkomst, 2009 in Zwitserland. Hij staat al in mijn agenda.
Begin augustus: 'Naar lausanne, Europese bijeenkomst'.

Mirjam Mare bleef nog een paar dagen langer in Noorwegen, dus
we vlogen met z'n drieën naar huis, Raymond den Boestert, Kitty
Peetoom en ik.
En ook hoog in de lucht ging het nog steeds over.... vertellen.

Odofjord
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