
In de tent  
van Kreejater

In de ger  
bij Jan De Kinder

In de ger bij 
Schobbejak

In de  
groene ger

In de  
gele ger

In de mini-ger 
bij de Vertellibel 

14u00

14u00 - 18u00  
(doorlopend)  

Vertellingen in kleine  
groepjes van  

'Het ding'  
 (vanaf 2,5 jaar)

14u10-14u25 
Ben je bang in  

het bos, Grote Wolf?  
(vanaf 5 jaar)

14u10 - 14u25 
Schobbejak vertelt 

(vanaf 4 jaar)

14u10 - 14u20 
Een hoop vrienden  

blijft samen   
(vanaf 2,5 jaar)

14u15-15u00 
Het land van de grote 

woordfabriek 
(vanaf 8 jaar)

14u30 - 15u20 
Elmer de olifant 

(4 - 7 jaar)

14u30 - 14u40 
Gulzige geit 

(vanaf 2,5 jaar)14u35 - 14u50 
Ridders kussen niet 

(vanaf 4 jaar)

14u40 - 14u55 
Schobbejak vertelt  

(vanaf 6 jaar)

15u00 15u00-15u15 
Joehoe! 

Sprookjesprins? 
(Vanaf 4 jaar)

15u10 - 15u25 
Schobbejak vertelt  

(vanaf 2,5j)15u20 - 15u35 
Rood, of waarom 

pesten niet grappig is  
(vanaf 6 jaar)

15u25 - 16u00 
Het land van de grote 

woordfabriek 
(vanaf 6 jaar) 15u25 - 15u55 

Baba Jaga 
(vanaf 8 jaar)

15u40 -16u25 
Elmer de olifant 

(2,5 - 7 jaar)

15u40 - 15u55 
Schobbejak vertelt 

(vanaf 4 jaar)15u45-16u00 
Ben je bang in  

het bos, Grote Wolf?  
(vanaf 5 jaar)

16u00 16u05 - 16u15 
Prinses Pompelien  

gaat trouwen  
(vanaf 4 jaar)16u10 - 16u30 

Schobbejak vertelt  
(vanaf 8 jaar)

16u10 - 16u30 
Nachtegaal 

(Vanaf 8 jaar)16u10 - 16u30 
De stier met de  
mooie benen 
(vanaf 5 jaar)

16u25 - 16u35 
Olivier en het 

brulmonster (vanaf 4 
jaar)

16u40 - 16u50 
Schobbejak vertelt  

(vanaf 2,5j)

16u40 - 16u50 
De koe die in een  

boom klom  
(vanaf 4 jaar)

16u40 - 17u00 
Maria Dolores 

Esperanza - de kip die 
tomaten legt  
(vanaf 7 jaar)

17u00 17u00 - 17u20 
Van de ezel  

die bleef staan 
(vanaf 6 jaar)

16u55-17u10  
Antonia 

(vanaf 5 jaar)

17u10 - 18u00 
De Honingpot 

(vanaf 8 jaar)

17u15 - 17u30 
Schobbejak vertelt  

(vanaf 4 jaar) 17u10 - 17u30 
Abracazebra 
(vanaf 5 jaar)

17u20-17u30   
Het lammetje  

dat een varken is  
(vanaf 2,5 jaar)

17u40 - 17u55 
Ik ben de sterkste! 

(vanaf 4 jaar)

17u40-18u00 
O monster,  

eet me niet op! 
(vanaf 5 jaar)

17u45-18u00 
Schobbejak vertelt  

(vanaf 6 jaar)

  18u00 Spannende picknick queeste op de festivalweide! 

dooreinde voorzien rond 20u00 



Elmer, de olifant  
in de tent van Kreejaater 
Elmer is een jong olifantje dat zich door zijn 
afwijkende kleur anders voelt en niet goed in zijn vel 
zit. Maar op een dag vindt hij de oplossing... Een 
verhaal over anders zijn en toch ook weer niet. Een 
interactieve theatervertelling met bewegingen, 
geluiden, liedjes, .. over diversiteit, identiteit en 
vriendschap. / vanaf 2,5 jaar & van 4 tot 7 jaar  

De Honingpot 
in de tent van Kreejaater 
Twee verhalen van twee vrienden, een beer en een 
bij, die zoeken naar hun eigen kunnen.  De twee 
komen tot de ontdekking dat ieder van ons vele 
dingen kan en stellen zich ook de vraag of 
vriendschap zonder ruzie maken wel kan.   Tijdens 
deze interactieve vertelling wordt er niet alleen 
verteld maar geproefd, gezongen en nog zoveel 
meer. / vanaf 8 jaar 

 
Rood, of waarom pesten  
niet grappig is  
Jan De Kinder  
in de ger bij Jan De Kinder  
Tuur bloost. Ik zie het en wijs ernaar. Iedereen lacht. 
Tuur bloost nog meer. Hij is net ene tomaat. Of een 
vuurtoren. Paul lacht gemeen. Dit is niet leuk meer. 
Zeg ik het aan juf? Maar wat zal Paul da nmet mij 
doen? Een gevoelig verhaal over een pestsituatie. / 
vanaf 6 jaar 

Ben je bang in het bos,  
Grote Wolf?  
Jan De Kinder  
in de ger bij Jan De Kinder 
De papa van Kleine Wolf durft het bos niet in te gaan. 
Kleine Wolf neemt hem mee. Hij is helemaal niet 
bang en toont zijn vader dat het bos niet zo eng is als 
die wel denkt. Plots ruikt Grote Wolf iets. Oh nee! 
Snel wegwezen! Voor welk monster slaat Grote Wolf 
op de vlucht? 

De stier met de mooie benen 
Pieter van Oudheusden  
& Jan De Kinder  
in de ger bij Jan De Kinder 
Het is lente. Klaartje het kalf mag voor het eerst naar 
buiten. In de weide maakt ze kennis met de stier met 
de mooie benen. De volwassen koeien bewonderen 
de stier, maar Klaartje vindt hem lelijk. Haar 
uitspraak heeft vergaande gevolgen… / vanaf 5 jaar 

Van de ezel die bleef staan  
Jan De Kinder  
in de ger bij Jan De Kinder 
Er was eens een sterke ezel. Op een dag knoopte een 
man een touw om zijn nek. 'Jij bent nu van mij,' zei 
de man. Hij laadde zijn hele hebben en houden op 
de rug van de ezel. 'Vort, ezel, vort!' brulde de man. 
Maar de ezel bleef staan… / vanaf 6 jaar 

Ik ben de sterkste!  
Jan De Kinder  
in de ger bij Jan De Kinder 
Big is sterk, heel sterk. Wanneer hij Olifant 
tegenkomt, daagt hij hem uit. Big beweert dat hij 
Olifant kan optillen met één hand. Het lukt niet bij 
de eerste poging, maar Big geeft niet op! Een vrolijk 
verhaal over een kleine opschepper en zijn grote 
vriend. / vanaf 4 jaar  

Schobbejak  
in de ger bij Schobbejak  
Een verteller met een zak met honderden verhalen! 
Spannend, grappig, mooi, soms een beetje 
griezelig… / verschillende voorlezingen,  
voor verschillende leeftijden  

Het land van de grote 
woordfabriek 
Agnès de Lestrade/Valérie 

Docampo / in de groene ger  
In het land van de grote woordfabriek kosten 
woorden handenvol geld. Mensen zijn er dan ook erg 
zuinig op. Een ontroerend prentenboek over het 
zinnige gebruik van woorden. / vanaf 6 jaar & vanaf 
8 jaar  

Nachtegaal  
Piet de Loof  & Sébastien Perez, 
Bejamin Lacombe  
in de groene ger 
Een gevoelig verhaal met een vleugje mysterie. Op 
zomerkamp vinden de kinderen allemaal 
mysterieuze gedichten. Wie is de mysterieuze dichter 
en wat wil hij bereiken? / vanaf 8 jaar 

De koe die in een boom klom  
Gemma Merino / in de groene ger 
Kee is anders dan de andere koeien. Ze houdt van 
verhalen en ontdekken en dromen. Maar haar zussen 
vinden die ideeën maar belachelijk. / vanaf 4 jaar 

Antonia  
Anke De Vries & Piet Grobler  
in de groene ger 
Antonia vindt dat ze fantastisch mooi kan zingen en 
dat doet ze dan ook van 's ochtends vroeg tot 's 
avonds laat. Maar ze drijft de dieren om haar heen tot 
wanhoop. Antonia voelt zich zwaar beledigd en 
vertrekt uit het bos. En dan komen de dieren erachter 
wat ze eigenlijk missen... tot er een vreemde vogel in 
het bos verschijnt. / vanaf 5 jaar  

Het lammetje dat  
een varken is  
Pim Lammers & Milja Praagman   
in de groene ger 
Een wit-roze verhaal over jezelf zijn. 
In de wei grazen de schapen in hun mooie, witte trui. 
In de poel liggen de varkens. Ze rollen door de 
modder. Dan zit er opeens een lammetje in de 
modder. Dat vinden de schapen en de varkens maar 
raar. ‘Ik ben een varkentje,’ zegt het lam. Dat is toch 
gek? Of niet? / vanaf 2,5 jaar  

De krijtjes staken 
Drew Daywalt & Oliver Jeffers   
in de groene ger 
Teun heeft een probleem. Hij wil een tekening 
maken, maar als hij zijn kleurdoos opendoet vindt hij 
daarin alleen een stapel brieven. / vanaf 6 jaar 

‘BEN JE BANG IN HET BOS, GROTE WOLF?’ / JAN DE KINDER’

vertelprogramma 

MUZIKALE  
VERTELLING!



Gulzige geit 
Petr Horacek / in de gele ger  
Geit is gulzig. Ze heeft genoeg van gras. Maar als ze 
besluit iets anders te proeven, gaat het mis in dit 
vrolijke stapelverhaal. / vanaf 2,5 jaar 

Joehoe!Sprookjesprins? 
Sylvie Misslin & Amandine Piu  
in de gele ger 
Een grappig prinsessen-boek over twee zusjes die 
het beu zijn om braaf te zitten wachten op de 
Sprookjesprins. Ze gaan zelf naar hem op zoek, dwars 
door het woud. Maar de weg is lang en gevaarlijk ... 
Roos en Jozefien hebben je hulp nodig. In deze 
interactieve vertelling bepalen jullie welk pad de 
zusjes zullen volgen! / vanaf 8 jaar 

Baba Jaga  
An Leysen / in de gele ger 
Baba Jaga, de heks uit de Slavische mythologie, komt 
in dit sprookje helemaal tot leven. Je wordt 
meegenomen in een fantasievol verhaal over een 
boze heks en een lief en dapper meisje. / vanaf 8 
jaar 

Prinses Pompelien  
gaat trouwen 
Brigitte Minne & Trui Chielens   

in de gele ger 
Prinses Pompelien slaapt in de hoogste toren van 
een groot kasteel. Op een dag stormen giechelende 
hofdames haar kamer in. ‘Wakker worden, majesteit. 
Het is een bijzondere dag!’ Prinses Pompelien mag 
haar droomprins uitkiezen. Het wordt een 
vervelende, lange dag. Maar dan gebeurt er een 
wonder. Wie ziet Pompelien daar? / vanaf 4 jaar 

Olivier en het Brulmonster 
Mieke van Hooft & Frank Daenen 
in de gele ger 
Olivier blijft voor het eerst bij oma en opa slapen. ‘Als 
er iets is, dan roep je heel hard OMA!’ zegt oma. 
Midden in de nacht wordt Olivier wakker van een eng 
geluid. Het is een brulmonster. Oma stelt Olivier 
gerust. Maar als oma weer gaat slapen, hoort Olivier 
het geluid opnieuw. Waar zit dat brulmonster 
verstopt? / vanaf 4 jaar  

O Monster, eet me niet op !!!  
Carl Norac & Carll Cneut ! 
in de gele ger 
Alex is een vreetvarkentje. Vandaag sluipt Alex naar 
de tuin en eet een aardappel of tien. Daar is mama. 
‘waar ben je, ik zocht je’ roept ze, ‘en zit je nu alweer 
te snoepen? Niet eten als we niet eten, dat heb ik je 
al zo vaak gezegd!’ Alex vindt zijn mama heel erg 
streng. Hij is dol op allerlei lekkers. Maar hij is niet de 
enige veelvraat in dit verhaal. Een vrolijk verhaal over 
een gulzig, maar ook heel slim varkentje. / vanaf 5 
jaar  

Abracazebra  
Helen Doherty & Thomas Doherty  

in de gele ger  
In het dorp Gaapvaak gaat het leven zijn gewone, 
saaie gangetje. Dag na dag … na dag … na dag. Tot 
er plotseling een vreemde zebra het dorp komt 
binnengereden. Haar naam is Abracazebra. Ze zet het 
dorpsplein op z’n kop met een magische 
goochelshow en vertelt geweldige verhalen over 
plaatsen ver van Gaapvaak. De dieren zijn door het 
dolle heen. Maar Geit niet. Hij ziet dat gekke 
gestreepte dier liever verdwijnen … / vanaf 5 jaar 

Het Ding 
Stephane Servant   
in de mini-ger van de vertellibel 
Op een dag vindt Bobo Olifant een raar ding bij het 
meer. Een hoed, denkt Bobo, en hij zet hem op zijn 
kop. Maar volgens Dudu Eend is het een sjaal. Zaza 
Schaap en Lili Mier hebben ook hun eigen mening. 
Een grappig verhaal boordevol fantasie. / vanaf 2,5 
jaar  

Ridders kussen niet  
Jan De Kinder  
in de ger bij Jan De Kinder  
Het hart van Evelien bonst. Ze loopt meteen naar Jef. 
‘Mag ik een kus?’ vraagt Evelien. ‘Ridders kussen 
niet,’ zegt Jef. Zo begint dit humoristische verhaal. 
Het is gebaseerd op hoe ik op een dag een meisje 
van vijf zag die een vriendje wou kussen. Dat 
vriendje vond dat helemaal niks! Benieuwd hoe het 
afloopt? / vanaf 4 jaar 

Een hoop vrienden blijft samen 
Kerstin Schoene / in de gele ger 
Kleine schildpad is triest. Alle andere dieren zijn 
dartel en snel. Wat ze ook probeert, ze is altijd de 
traagste. Gelukkig heeft schildpad vrienden. Echte 
vrienden werken samen! En zo is schildpad met een 
zetje en jouw hulp – zwiep – opeens de snelste van 
allemaal. / vanaf 2,5 jaar  

Maria Dolores esperanza -‐  
De kip die tomaten legt  
Paul van Oevelen & Tom 

Hautekiet / in de gele ger  
Een spannend maar vooral hilarisch verhaal. Maria 
Dolores Esperanza - zeg maar Marie - is geen gewone 
kip. Tenzij je nóg een kip kent die tomaten legt. Ze is 
beste maatjes met Boer, met wie ze een grote liefde 
voor cha-cha-cha-muziek deelt. . . Boer en Marie 
maken van de tomaten heel bijzonder tomatensap 
en zijn erg gelukkig. Maar dan wordt de rode kip 
gestolen! / vanaf 7 jaar  

‘IK BEN DE STERKSTE’ / JAN DE KINDER’


