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Afstuderen met
voorstelling
DOETINCHEM - De vertelacademie is het opleidingsinstituut
waar Giny Drent (zie verhaal
hiernaast) op 31 maart hoopt af
te studeren. ,,Met een voorstelling in de Gruitpoort. Iedereen
is welkom.” De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door
Bert Kock. Informatie en voorverkoop: www.gruitpoort.nl.
Aanvang 15 uur, prijs 10 euro.

Koopzondag
in hartje
Doetinchem

Verhalenvertelster
DOOR MANON HENDRIX

DOETINCHEM - ,,Wie vandaag
de dag geen goed verhaal heeft,
zo lijkt het, kan wel inpakken.
Een politicus moet een goed
verhaal hebben, een onderneming eveneens en wie gaat solliciteren zonder goed verhaal
kan de baan wel op zijn buik
schrijven,” haalt verhalenvertelster Giny Drent (68) aan.
Iedereen kan op een verjaardag
wel een sterk of boeiend verhaal
vertellen. Maar zet je iemand op
het podium, dan is het blijkbaar
wel andere koek. Daar is oefe-

ning voor nodig. Drent: ,,Het is
een ware kunst.”
We laten het ons uitleggen door
een echte – bijna afgestudeerde
– verhalenvertelster. In 2007
kwam Drent voor het eerst in
aanraking met het vertellen van
verhalen via de zogenaamde
Verhalenboot in Zwolle. ,,Een
jaar later ben ik begonnen met
workshops en uiteindelijk ben
ik de officiële leerroute gaan
volgen. Ik werd gestimuleerd
door mijn medecursisten en
heb na mijn pensionering de
knoop doorgehakt. Ik ben het

gewoon gaan doen! Tijdens de
opleiding heb ik daarvoor meer
dan 30 keer moeten optreden.
Bijvoorbeeld tijdens het Lazy
Sunday Afternoon Festival in
Utrecht en in Arnhem op het
Sonsbeekfestival. Het is niet
zomaar een cursus, maar een
echte opleiding.”
,,Verhalen vertellen is een virus”,
lacht Drent. ,,Je komt er niet
meer vanaf. Het is een kunst.
Alles is met elkaar verbonden
via verhalen.”
Met haar vertelvoorstelling ‘Leven is weven’ over het oerbegin,
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Waar gaan we dit
weekend naar toe?

liefde en haat, verwachting en
teleurstelling zal zij bezoekers
dit weekend proberen mee te
slepen in haar verhalen.
,,In mijn eerste vertelling wordt
duidelijk hoe verhalen zijn ontstaan. Het tweede verhaal gaat
over een jonge vrouw die de
heimelijke wens van haar geliefde vervult. Het laatste verhaal gaat over een moeder die
machteloos en zwijgend toekijkt wanneer haar kind zijn eigen weg gaat. Het zijn stuk voor
stuk eigentijdse verhalen voor
jong en oud.”

Motorcross - VARSSEVELD:
Zondag open Nederlands
kampioenschap motocross
in de categorieën zijspan,
quad, dames en MX3. De
wedstrijden beginnen om 12
uur op de Vennebulten.
Onemanshow Ben Beijer DOETINCHEM: De nieuwe
onemanshow “Terug naar
de start” van de Gaanderense cabaretier Ben Beijer
is zaterdag om 20.30 uur te
zien in Amphion.

DOETINCHEM - De koopzondag in Doetinchem deze
zondag staat in het teken van
modeshows (zie pagina 3). Ook
aan de kinderen is gedacht.
Voor hen is er een clown aanwezig op het Simonsplein en de
draaimolen draait volop. Er zijn
diverse stands met oliebollen,
warme hapjes en ijs.
Op de Veentjes kunnen, onder
genot van live muziek, weer
lekkere hapjes gegeten worden
tegen een kleine vergoeding. En
er is een springkussen.
Het parkeren, net als op alle
andere koopzondagen, is gratis,
ook in de Catharina- en Loogarage. Ook de twee bewaakte
fietsenstallingen (Waterstraat
en Nieuwstad) zijn gratis.

Komedie Bessen - DOETINCHEM: De komedie “Bessen” van Jos Brink is zaterdag om 20 uur te zien in
Amphion.
Concert violiste en pianiste
- ZELHEM: Violiste Emmy
Verhey en pianiste Klara
Warz verzorgen zondag om
20 uur in de Brink een concert.
Kofferbakverkoop - ZELHEM: Zondag koopzondag.
Ook is er kofferbakverkop
van 12 tot 17 uur.

Glas-in-lood in
kunstcentrum
DOETINCHEM - Kunstenaar Freeke Nijman geeft op
(koop)zondag 25 maart tussen
12 en 17 uur een demonstratie
glas-in-lood in kunstcentrum
Het Web aan de Veentjes 35 te
Doetinchem.
Nijman maakt van objecten in
glas-en-lood als raamdecoraties. In de panelen verwerkt zij
transparante stenen.

Hapje Cultuur - ULFT: Tuinen landschapsontwikkeling
staan centraal tijdens de
derde editie van “Hapje Cultuur” zondag van 13.15 tot
14.45 uur in de DRU Cultuurfabriek.

Foto-expositie - BREDEVOORT: Oud-Achterhoekse
fotografen Niels Helmink en
Eric Klein Wolterink exposeren hun foto’s tijdens de
tentoonstelling die zaterdag
om 16 uur wordt geopend
bij Foto 21.
Verhalenvertelster Giny Drent vertelt enthousiast over haar afstudeervoorstelling ‘Leven en Weven’, volgend weekend in de Gruitpoort.
FOTO: ROEL KLEINPENNING

Koopzondag
bij Intratuin Duiven

25 maart
van 10.00 tot 17.00 uur.

25 MAART

KOOPZONDAG

VOLOP GEN IETEN VAN DE LENTE

Open van 12:00 tot 17:00 uur
Havenstraat 142 Doetinchem t. 0314-394000

WWW.DEWOONTUIN.NL
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Zie onze advertentie in deze krant

KO OP ZO ND AG
KEUKENLOODS.NL

-

17 . 00

Gaanderen

Houtsculpturen in Stadsmuseum - DOETINCHEM:
Houtsculpturen van de 12jarige Abel Kamps zijn zondag van 13 tot 17 uur te zien
in het Stadsmuseum aan de
Van Nispenstraat.
Swingen bij Hartjes - GAANDEREN: Zaterdag vanaf 21
uur in zaal Hartjes “Back to
the roots” met Eddy en de
Survivors.
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Intratuin Duiven Lithograaf 1, 0316-262136.
Donderdag en vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
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Blijspel Harry’s nachtmerrie - VARSSELDER: Door
toneelvereniging “Kom es
Kieken” wordt zaterdag en
zondag om 19.30 uur het
blijspel “Harry’s nachtmerrie” opgevoerd in het Dorpshuis.
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Pianoconcert - ULFT: Pianotalent Hanna Shybayeva
geeft zondag om 15 uur een
concert in de DRU Cultuurfabriek.
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