Deze zomer Forten vol Verhalen
Verhalenfestival op 18 waterlinielocaties

Van 3 juli t/m 28 augustus vindt het verhalenfestival Forten vol Verhalen plaats op 18 forten en
locaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam en de Zuiderwaterlinie.
Zeg de digitale media voor een middag vaarwel en laat je betoveren door echte verhalen en
de entourage van het fortenerfgoed. Luister ademloos naar meeslepende woorden of droom
met de ogen dicht weg in een nieuw avontuur.
Forten vol Verhalen is een storytellingfestival voor de hele familie, met spannende, ontroerende, grappige en vooral mooie
verhalen. Verhalen die je bij blijven, verhalen die je voor altijd
meeneemt. Deze zomer is Forten vol Verhalen op maar liefst
18 locaties aanwezig. De verhalen worden voorgedragen door
topvertellers uit Nederland en België. Een greep uit het programma: Sahand Sahebdivani, Mia Verbeelen, Jordy Roeten
(jonge verteller van het jaar), Marijn Vissers, Ailun Elzenga, Mirjam Mare, Bastiaan de Zwitser & Soufiane Moussouli. Op Fort
Sabina, het Nederlands Vestingmuseum en Fort aan de Klop
zijn speciale kindervertellingen te beluisteren.
Fort Spijkerboor
Op zondag 14 augustus strijkt Forten vol Verhalen van 14:00
tot 17:00 uur neer bij Fort bij Spijkerboor, waar je kan genieten van verhalen van Sahand Sahebdivani en Gottfrid van
Eck. Sahand was in 2014 verteller van het jaar. Op zijn derde
is Sahand Sahebdivani samen met zijn ouders zijn geboorteland Iran ontvlucht. Ze zijn op paarden over besneeuwde
bergtoppen getrokken. Alle spullen moesten ze achterlaten,

Sahand Sahebdivani vertelt op Fort Spijkerboor

Forten vol verhalen vindt plaats op de volgende data en locaties:

Gottfrid van Eck over Nederlandse sagen en legenden
maar de verhalen mochten mee. In Amsterdam heeft zijn vader
Iran weer tot leven gewekt. Elke avond vertelde hij een verhaal
over oude helden en wijze koningen, maar ook over zijn oma
en de straat waar hij opgroeide. Nu Sahand volwassen is, vindt
hij het zijn beurt om met zijn luit te reizen en de oude verhalen
door te geven. Gottfrid is professioneel verhalenverteller, schrijver en muzikant. Hij heeft zich gespecialiseerd in historische
verhalen, Nederlandse sagen en legenden. Gottfrid balanceert
graag op het slappe koord van feit en fictie, wijsheid en humor,
spanning en vertier.

Een kaartje voor Forten vol Verhalen kost € 7,50 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen. Ga voor informatie en het reserveren van kaarten naar: www.fortenvolverhalen.nl

Datum

Fort

13 augustus
14 augustus
20 augustus
20 augustus
21 augustus
27 augustus
28 augustus

Fort Vuren
Fort Spijkerboor
Fort bij Vijfhuizen
Fort Lunet I t/m III
Fort Altena
Fort de Bilt
Fort Nieuwersluis

Plaats
Vuren
Westbeemster
Vijfhuizen
Utrecht
Werkendam
Utrecht
Nieuwersluis

Kijk voor meer zomerse activiteiten op www.forten.nl
Trots op ons Werelderfgoed
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoed
status, als een uitbreiding van de Stelling
van Amsterdam. Als alles goed gaat, komen
beide linies in 2019 als een geheel op deze
prestigieuze lijst te staan. De Stelling van Amsterdam heeft
al het predicaat Werelderfgoed. De Stelling van Amsterdam
viert dit jaar zelfs het feit dat dit erfgoed inmiddels 20 jaar op
deze felbegeerde Werelderfgoed lijst staat. Daarom zullen
er op de locaties van de Stelling van Amsterdam prachtige
historische verhalen te horen zijn over de geschiedenis van
de forten en de Stelling.

