Voorlopig programma.
Het leven is een cirkel. Vertelkringen voor senioren/medioren.
Zaterdag 19 januari 10 uur. Plaats: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Welkom vanaf 9 u 45
 Inleiding door Rien Van Meensel: Achtergrond een begrippen van Oral history, op het
kruispunt tussen oral history en het levensverhaal;
 Tijdlijn Geschiedenis van het Vlaamse Dagelijkse leven 1920-2010 door Fred Versonnen;
 Weetjes over het geheugen: Als één kamer wordt verlicht, dan schijnt het licht ook binnen in
andere kamers.
Wat is oud worden voor jou? Wat is voor jou herinneren?
Eerste Workshop: Verhalen verbinden. Door Fonkelvogel
Samen maken we een sessie mee en bespreken we over een aantal vaardigheden (hoe creëer je een
vertelruimte, hoe prikkel je het geheugen, mogelijke thema’s en werkvormen.)
Lunch met broodjes
Tweede Workshop door Stichting Levensverhalen met Anne Van Delft en Marianne Reij
Een ervaring van het ‘Train-the-trainer’ van het Platform Stichting Levensverhalen. Over werven
van deelnemers, de rol van de begeleider, creatieve werkvormen. Het mooie, meeslepende
verhaal...
Avond: gezellig bijpraten en een Leuvense avond. Wil je mee met op restaurant, graag reserveren.
Zondag 20 januari 2019 om 10 uur in De Bruul, Brouwersstraat, Leuven.
Derde Workshop/discussie door Stichting Levensverhalen
Aan bod komen mogelijke vragen die nog niet werden beantwoord :
– Wat is het profiel van een begeleider, welke vaardigheden heb je nodig en hoe kan je ze oefenen?
– Hoe organiseer je dit? Hoe promoot je jouw aanbod?
– hoe maak je een link met Heritage, lokaal erfgoed?
– Hoe zorg je voor continuïteit? Wat zijn de valkuilen?
– Hoe maak je van al de verhalen een product en hoe pak je dit aan?
– Hoe zet je multiculturele kringen op?
We maken ook kennis met de opzet van een Living Library.
Lunch met broodjes
Namiddag: Toetsing met Vlaamse situatie. Hoe pakken we dit aan in Vlaanderen. Met wie werken
we samen: Lokale Dienstencentra, seniorenorganisaties, buurtwerk. Welke zoektocht doen we naar
financiering en we maken verdere afspraken. Wie start waar een kring op?

