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Persbericht  
14 oktober 2021 – Voor onmiddellijke publicatie 

ALDEN BIESEN WORDT HOOFDZETEL VAN 
EUROPESE FEDERATIE VAN STORYTELLING  
Tijdens het jaarlijkse congres van de Federation of European Storytelling (FEST) in het 
Deense Svendborg, kreeg algemeen directeur Patrick Cornelissen vorige week de 
bevestiging dat Alden Biesen herkozen werd als hoofdzetel van de federatie. 

Alden Biesen staat reeds 25 jaar gekend voor haar culturele activiteiten rond vertelkunst, en 
organiseert jaarlijks het grootste meertalig vertelfestival van Europa. Twee jaar geleden 
versterkte Alden Biesen haar storytelling uitstraling met de slogan ‘where epic stories begin’.  
De slogan refereert naar de oorsprong van het domein, waarbij ridders en kruistochten de 
basis vormde van epische verhalen, en past ook binnen het huidig kader van de activiteiten 
die op Alden Biesen plaatsvinden.  
 
“Met deze slogan trekken we het storytelling verhaal door naar alle facetten van onze 
culturele en zakelijke activiteiten. Onze verankering als hoofdzetel van FEST is een 
bevestiging van de sterke positie die Alden Biesen inneemt rond storytelling binnen het 
cultuurlandschap in Vlaanderen’, vertelt Patrick. 
 
Zo kon Alden Biesen vorige week nog rekenen op een uitverkochte editie van Verhalen in 
het Park, en focussen we nu op Wintermagie: een vertelfestival voor kleuter- en 
basisscholen dat doorgaat in januari. Met deze erkenning wil Alden Biesen blijvend inspelen 
op de groeiende interesse rond storytelling, en geeft het een plaats binnen de ruimere 
context die vandaag rond storytelling leeft.  
 
FEST, met 96 leden in 25 verschillende landen, is een internationaal netwerk van nationale, 
regionale of lokale organisaties, netwerken en verenigingen die actief zijn op het gebied van 
oral storytelling. Ze richt zich onder meer op onderzoek naar en over storytelling, rond 
toegepaste vertelkunst in het onderwijs of vertelkunst in een erfgoedcontext. Tegelijkertijd 
zorgt de federatie voor meer zichtbaarheid, brengt ze mechanismen aan voor het versterken 
van storytelling en neemt ze een adviserende rol op voor Europese instellingen, Unesco en 
andere wereldorganisaties.  
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