
 
 
Storytelling Heroes 
Een internationaal storytelling project met topvertellers in Antwerpen en Amsterdam 
 
‘Storytelling Heroes’ is de titel van een nieuw initiatief van Storytelling Centre (Amsterdam). 
Internationale toppers en Nederlands/Vlaams talent staan samen op het podium, zowel in 
Antwerpen als in Amsterdam. De komende maanden staan vier voorstellingen gepland, met telkens 
twee vertellers van internationale allure in beide steden. In Amsterdam zijn ze te gast in de OBA 
(Openbare Bibliotheek),  in Antwerpen krijgen ze podium in Bibliotheek Permeke, Zuiderpershuis en 
Arenberg Schouwburg.  
 
De komende maanden zijn deze internationale storytellingduo’s te zien in beide steden!  
Kijk op www.storytelling-centre.nl  
 
Chirine El Ansary (Egypte/Fr) en Storytrooper Christina Mercken (NL) 
Op woensdag 24 april – om 20u. in OBA, Oosterdokskade 143, 1011DL Amsterdam 
Op zaterdag 27 april – om 17 u. – op ‘Antwerpen Vertelt’  
in Bibliotheek Permeke, De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen 
https://www.permeke.org/antwerpenvertelt/volwassenen 

Tim Ralphs (UK) en Anouar Ennali (NL/Marokko) 
18 mei, 20 u. – Zuiderpershuis, Timmerwerfstraat 40, 2000 Antwerpen 
19 mei, 15u30 – OBA, Oosterdokskade 143, 1011DL Amsterdam   
 
Nell Phoenix (UK) en Katty Wtterwulghe (B) 
Zondag, 6 oktober – OBA, Oosterdokskade 143, 1011DL Amsterdam   
Dinsdag, 8 oktober – Arenberg Schouwburg,  Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen  
 

 

Storytelling Heroes op ‘Antwerpen Vertelt’ 
zaterdag 27 april – om 17 u. in Bibliotheek Permeke, De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen 
 
Storytelling Heroes (Engels en Nederlands) 
Verhalen zijn universeel en van alle tijden. Wereldwijd is ‘storytelling’ weer in opkomst. Vertelde 
verhalen toveren beelden in je hoofd en nemen je mee op reis naar wondere werelden. De wereld 
van myths, legends, folk- and fairytales of die van de persoonlijke verhalen.   
Speciaal voor ‘Antwerpen Vertelt’ nodigen we een Internationale meesterverteller uit, samen met 
een veelbelovend talent uit Nederland.  

http://www.storytelling-centre.nl/
https://www.permeke.org/antwerpenvertelt/volwassenen


 
Chirine El Ansary (Egypte/Frankrijk) 
Chirine is afkomstig uit Kaïro (Egypte) en woont al een hele tijd in Rijsel (Frankrijk). Zij is een 
boeiende theaterpersoonlijkheid die met een grote fysieke souplesse door haar verhalen ‘danst’.  
Als een van de eersten trad ze op in de historische gebouwen in het hart van het ‘antieke’ Kaïro. 
Zij geniet internationale bekendheid, trad op in wereldsteden: van Rome, Londen en Parijs tot in 
Zanzibar en Johannesburg. Wie haar de verhalen uit 1001 Nacht hoort vertellen waant zich in de 
betoverende Arabische wereld. Ook met Sufi verhalen, poëzie performances en eigen werk verrast ze 
haar publiek.   
 “Chirine El Ansari is as seductive and resourceful as the wily women in her narrative. And the tales 
themselves are a joy to witness.” – Everything Theatre, London 
 

 

Chirine El Ansary (Egypt/France) Je waant je in de wereld van 1001 Nacht als je Chirine hoort 

vertellen! Photo credit Dauphine Beaumont 

Storytrooper Christina Mercken (NL) 
Christina laat in haar verhalen, waar gebeurd of fictief, ruimte voor de meest subtiele gevoelens. Ze 
beweegt zich met gemak door haar verhalen, of ze nu vragen om kleine nuances of grote gebaren. 
De emoties zijn van haar gezicht af te lezen. Haar verhalen zijn altijd innig en oprecht, ze voelen als 
een warm bad waar zelfs ongemakkelijke waarheden niet bedreigend overkomen, maar haast 
tastbaar worden.  



 

Storytrooper Christina Mercken vertelt in ‘Keerzijdes’ het waargebeurde verhaal van de ontmoeting 

tussen een rebellerende tiener en een cynische 85-jarige man. (fotograaf: Floortje Mols) 

 

Organisatie: Storytelling Centre Amsterdam 
Programmering en productie: Marlies ter Haar (NL) en Mia Verbeelen (B) 
Met ondersteuning van FEST (Federation for European Storytelling), Antwerpen Boekenstad, 
Arenberg Schouwburg, Zuiderpershuis en OBA Amsterdam 
 
Perscontact Antwerpen: Verbeelden door Verhalen – Mia Verbeelen +32 (0)495 128 652  

 

 

 
 
 


