
# 3 Amsterdam - Antwerpen 
 

Workshop ‘Archetypes in Storytelling’  
door Nell Phoenix 

Voertaal Engels 
 

zondag, 6 oktober – 10u15 tot 16u 
Talentenhuis 

Meer en Vaart 290 
1068 LE Amsterdam 

 
Ben je gretig op zoek naar nieuwe invalshoeken voor je ontwikkeling en werk als 
verhalenverteller, wil je jezelf en je performance skills verrijken en verbeteren, dan is deze   
masterclass met Nell Phoenix geknipt voor jou!   
 
In het kader van het project ‘Storytelling Heroes’ biedt Storytelling Centre Amsterdam in 
samenwerking met de Vertelacademie deze bijzondere workshop aan. Aansluitend op haar 
optreden in de OBA, werkt Storyteller Nell Phoenix een dag rond archetypes in verhalen. Een 
inspirerende masterclass voor vertellers met ervaring.  

 
Kosten: € 145,- (inclusief BTW) 

min. 8 deelnemers - max. 16 workshop plaatsen 
Speciaal aanbod voor deelnemers:  

gratis voorstelling op zaterdag 5 oktober in OBA-Amsterdam  
Inschrijven: op de website van de Vertelacademie (www.vertelacademie.nl). 

 
Archetypes in storytelling 
This one day masterclass with Nell Phoenix is for those with some storytelling experience and 
knowledge of traditional repertoire. It is for storytellers who are curious to find new approaches 
to the content of their work and who wish to improve their performance practice. 

Nell writes: ‘These archetypes can help us understand and define character, explore language, 
examine ourselves as storytellers and become more aware of our relationships with the audience’ 

Nell Phoenix (UK) 
Deze storyteller uit Londen is een wereldwijd gerenommeerde vertelster en docente. Haar 
workshops zijn flitsend en belichten telkens een bijzonder aspect van storytelling.  
“Teaching storytelling, improvisation and devising skills is a key part of Nell’s work. She runs 
courses, weekly classes and workshops for all ages. She has run sessions for students, teachers, 
librarians, priests, would-be and developing storytellers.” 
www.nellphoenix.co.uk 

 



 

de voorstellingen ‘Storytelling Heroes #3’ in Amsterdam en Antwerpen 

 
Storytelling Heroes - Nell Phoenix (UK) en Katty Wtterwulghe (B)*  
#3 Amsterdam  
zaterdag, 5 oktober, OBA, Oosterdok, Amsterdam 
€ 5,- (gratis voor deelnemers workshop) 
*Katty Wtterwulghe was vorig jaar een inspirerende docente en verteller op de Vertel3daagse op 
Terschelling! 

Volg ons op facebook 
Storytelling Heroes #3 Amsterdam 

 
#3 Antwerpen 
dinsdag, 8 oktober, Arenberg Schouwburg, Arenbergstraat 28, Antwerpen 
Tickets Antwerpen: € 10,- www.arenbergschouwburg.be/kalender 

Volg ons op Facebook 
Storytelling Heroes #3 Antwerpen 

 
 

Organisatie Storytelling Center Amsterdam 
Productie en programmering: 

Mia Verbeelen en Marlies ter Haar 
 

Mede mogelijk gemaakt door 

 
Federation for European Storytelling 

 
Met dank aan Arenberg Schouwburg, Antwerpen Boekenstad, OBA  

 


