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SAMEN
KOMEN
WE OP
VERHAAL

Taal &
literatuur!

Daar kan 
je me altijd
voor storen
...

SAMEN ZIJN MET EEN VERHAAL

Door het vertellen 
van verhalen 
komen we weer 
tot de ontdekking 
wie we zijn...

lekker
bezig!

Samen aan de slag met  VERHALEN  gedichten  TAAL  moppen  
LITERATUUR  boeken  VOORLEZEN  schrijven  ONTDEKKEN.....



BedtimeStories: al 10 jaar  
de literaire spil in Den Haag! 

Een programma van BedtimeStories 
 
Verborgen Schatten is een programma ontwikkeld om seniore bewoners uit de 
buurt samen te brengen in een activiteit waarbij literatuur centraal staat. Guusje 

Eijbers is oprichter en bedenker van Verborgen Schatten: “Als theatermaker 
ben ik altijd op zoek naar verhalen waarmee ik het publiek kan raken. Verborgen 
Schatten is ontstaan vanuit een behoefte iets vanuit mijn vakgebied terug te doen 
voor de maatschappij en vanuit de liefde voor de mens en voor de literatuur.” 
BedtimeStories wil door het voorlezen en maken van verhalen, verlichting bieden 
aan jong en oud, in de vorm van troost, inspiratie en vermaak. Dit gebeurt in 
ziekenhuizen en activiteitencentra.

Literair Atelier à GoGo op locatie:

Literair Atelier à GoGo is een initiatief van:

SAMEN ZIJN MET EEN VERHAAL

Een acteur van BedtimeStories 
begeleidt Literair Atelier à Gogo  
met een wekelijks programma 
waar met elkaar aan verschillende 
opdrachten wordt gewerkt. 
De opdrachten bestaan uit 
verschillende schrijfopdrachten, 
poëzie en liedteksten en het 
reflecteren hierop. 

De acteur nodigt u uit om uw eigen 
literatuur, cultuur of achtergrond 
in te brengen en reikt uitdagende 
opdrachten aan, waarmee u aan 
de slag gaat en zich creatief kunt 
ontwikkelen. Zoals het maken van 
poëzie, met rijm of zonder rijm, het 
schrijven van een column of een 
kort verhaal. 

Interactief senioren programma 
Literair Atelier a GoGo is een nieuw programma van BedtimeStories voor actieve 
senioren in Den Haag. Onder leiding van een professionele acteur gaat u met 
andere deelnemers aan de slag met taal en literatuur. Er worden verhalen gedeeld 
en voorgelezen en u haalt het mooiste bij u zelf naar boven. Wist u dat u zomaar een 
gedicht kan schrijven, een column maken of een interview schrijven? U kunt een 
reis maken door uw kamer of een rondleiding maken in het Gedachtenhotel.  
U gaat het allemaal zelf doen!

Gooi uw mooiste zin in de FROMMEL-Trommel! 

Boeken,   literatuur,  verhalen,  gedichten …

Houdt u van lezen? Bent u dol op het luisteren naar verhalen of gedichten? Wilt u 
samen op verhaal komen of zelf iets uit uw lievelingsboek voordragen?  Wilt u met 
anderen de geheimen van uw boekenkast delen?  Wilt u met elkaar nieuwe verhalen 
ontdekken, vergeten woorden vinden of een lesje moppen tappen krijgen? Dan is 
Literair Atelier a GoGo vast iets voor u!
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Een koffer  
vol inspiratie

De acteur heeft een 
speciaal ontworpen 
koffer bij zich 
vol inspirerende 
attributen, boeken, 
liefdesbrieven, 
gedichtjes, grapjes, 
muziek. Kom zelf 
maar kijken en raak 
geïnspireerd.

Hoe gaat het in zijn werk? Samen aan de slag

U krijgt

• 10 wervelende bijeenkomsten onder leiding van een bevlogen acteur.
• 2 uur actief samenzijn per bijeenkomst
• In een kleinschalige groep van 15 deelnemers
• Tegen een bescheiden vergoeding van € 5,- per keer.

U kunt zich inschrijven voor  
Literair Atelier à GoGo  door contact  
op te nemen met de contactpersoon  
van deze loactie. 

Meer informatie over  
BedtimeStories of Literair  
Atelier a Gogo?  

Kijk op  www.bedtimestories.nl  
of bel 070-3641626.

Doe 
mee!


