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Mia Verbeelen Tobias en de Toverspreuk
Tobias gaat flierefluitend door het leven. Met z’n wandelstok zwerft hij van overal naar nergens. Zijn 
vurigste wens is om te kunnen vliegen, net als de vogels!  Wanneer hij op een avond bij een boerderij 
aanklopt, komt hij in een spannend en ook grappig avontuur terecht met een vleugje heksenmagie!

Katelijne Billet Over wolkenwezens en mensendingen
’s Nachts als het stil is, murmelen wolken en vezelen nevels verhalen. Doe je oren goed open en 
wordt meegenomen in een heerlijke nachtelijke droom.

Fred Versonnen Wegdromen is naar boven kijken
Voorbij de wolken...voorbij de sterren... verschuilen zich de mooiste verhalen. Met zijn lange 
regenboogarm plukt hij deze uit de lucht en tovert ze voor jou uit zijn mouw

Tine  
Vandenbussche

Heks kan niet toveren
Niemand in het dorp kent het geheim van heksje Murella: ze kan niet toveren. Tot er op een dag 
een grote toverwedstrijd is. Help, wat moet ze nu doen?

Niels Brandaan De keizer, de nachtegaal en de roos
Een wonderlijk sprookje over de tijd die niet bestaat. De Chinese nachtegaal van Hans
Christian Andersen verweven met het poëtisch, melancholische sprookje De nachtegaal en de 
roos van Oscar Wilde!

Kathleen  
Vandervelde

De Heksenfee
Rozemarijn vond feeën ontzettend saai en het ergste was dat ze er zelf eentje was. Ontdek waar-
om Rozemarijn liever een heks wil zijn en hoe mama hierover denkt

Tom  
van Outryve en 
Stijn Wastyn

Met je hoofd in de wolken
Af en toe is het wat mistig hier bij ons... dan is de pot met goud waar de regenboog begint heel 
goed verstopt. Dan is de fantasie zoek! Op zo’n dagen gaan vertellers op pad. Zij hebben geleerd 
van Mathijs ‘de dromer’ hoe je de fantasie uit de wolken kan plukken.

AANSLUITEND VLIEGERSHOW | BERT MAETENS | FAMILIES | VLIEGERPLEIN
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SPROOKJESHUIS JOEPIE! OM 14U, 14U30, 15U, 15U30, 16U, 16U30 verhalen voor het 
Sprookjeshuis door vertellers van de Academie Deurne.
Al vele jaren wordt het Sprookjeshuis bewoond door kabouters, heksen, trollen, feeën en andere wonderewezens. 
Ontdek hun belevenissen en verhalen onder de shelter voor het Sprookjeshuis. 

Praktisch

Infopunt
Aan de ingang van het Vertelfeest staat de infotent, 
daar kan je terecht met al je vragen.

Leeftijd
De vertellingen zijn gericht op families met kinderen 
vanaf 4 jaar.

Honger en dorst
Op het festivalterrein zijn hapjes en drankjes te verkrij-
gen aan zachte prijzen.

EHBO
Speelse rakkers en ravotters met schrammen en builen 
kunnen terecht in de EHBO-post aan de speeltuin.

Afval
Het Rivierenhof is milieubewust, samen werken we aan 
een mooi park, afval hoort in de juiste vuilbak.

Vervoer naar het Rivierenhof
Hou je van groen, kom dan te voet, met de fiets 
of het openbaar vervoer.  
www.provincieantwerpen.be

 Bereikbaarheid Rivierenhof


