
Waarom Werder?
De verteller Wim Wolbrink heeft de naam Werder 

gekozen voor zijn verteltheater. Het woord Werder is 

een samenvoeging tussen de initialen van de verteller 

W. W. en het woord herder. 

In de geschiedenis kun je twee hoofdstromingen 

beschrijven die elkaar keer op keer afwisselen. De 

ene stroom handelt hoofdzakelijk vanuit ‘het doen’, 

vanuit de actie. Ze is pragmatisch, mannelijk en 

ze werkt sterk vanuit het aardse. Vanuit de oudste 

geschiedenis herkennen wij deze kracht in de persoon 

Kaïn die landbouwer was.

De andere stroming werkt meer vanuit ‘het weten’. 

Maar het is echter niet alleen een weten vanuit het 

hoofd, het is vooral een kunstzinnig, spiritueel weten. 

Een weten vanuit het gevoel, een vrouwelijke weten. 

Dit archetype zien wij terug in de herder Abel.

De verteller Wim Wolbrink herkent zich sterk in de 

stroming die vertegenwoordigd wordt door de herder 

Abel. Zo sterk is deze herkenning dat Wim Wolbrink 

de naam van zijn verteltheater mede aan deze 

kunstzinnige, gevoelige stroming ontleend heeft.
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Wat is verhalenvertellen?
Het vertellen van verhalen dat doe je vanuit je hart. 

Sagen, legenden, mythen maar ook volksverhalen, 

sprookjes en literaire verhalen zijn bekende verhalen 

om te vertellen. Het mooie is dat deze oude verhalen 

niets aan kracht ingeboet hebben. Mits goed verteld 

weten de verhalen menigeen te raken en te boeien. 

Het verhaal is er altijd, hoe dan ook. Maar het verhaal 

heeft een verteller en een publiek nodig om tot leven te 

komen. 

Wim Wolbrink: “Wat ik mooi vind aan het vertellen 

van verhalen is de sfeer waarin dat plaats vindt. De 

saamhorigheid, de rust, het plezier. Het verhaal vindt 

tussen de mensen plaats. Alleen dat al maakt het 

de moeite waard om naar een verteller te luisteren. 

Verhalen zetten mensen in beweging, letterlijk en 

figuurlijk. En vergeet niet, vertellen is amusement van 

de hoogste orde.”

Iets over de verteller
Wim vertelt: “Ik wist al heel vroeg dat verhalen kracht 

bezaten. Ze konden mij raken, ontroeren, troosten en 

tot iets aanzetten. Later ontdekte ik ook de ongekende 

amusementswaarde. Een avond samen met een 

verteller en luisteraars beleef ik als een van de mooiste 

en meest waardevolle manieren om de tijd door te 

brengen.”

Wim Wolbrink vertelt al meer dan 10 jaar verhalen. 

Hij is uitgegroeid tot één van de bekendste vertellers 

in Nederland. Hij vertelt en doceert in binnen- en 

buitenland, in het Engels en Nederlands en aan jong en 

oud.

Wim heeft bij diverse festivals verteld. Zo is hij 

meerdere keren te beluisteren geweest bij het 

Coach en trainer
Naast verteller is Wim ook coach en trainer. Zijn 

specialiteit is het inzetten van verhalen in allerlei 

(veranderings-) processen. Samen met de verteller 

gaat u op zoek naar hoe u met welk verhaal uw doel 

kunt bereiken.

De naar een verhaal luisterende mens is meer 

ontspannen en neemt veel meer informatie op dan 

de denkende mens. Wij worden door een verhaal op 

een diepere en meer wezenlijke laag in ons geraakt. 

Lezingen, voordrachten, redevoeringen spreken ons 

in het denken aan. Een eigenschap van het denken is 

dat het altijd bezig is en oordeelt, combineert, keurt, 

beschouwt en wat al niet meer. Een verhaal is in 

eerste instantie oordeelloos en maakt de boodschap 

toegankelijk. Een verhaal heeft de eigenschap de 

luisteraar echt te bereiken.

Met een verhaal kun je een berg verzetten, met een 

goed verhaal een organisatie veranderen en met het 

juiste verhaal een mens voor je winnen. 

Met de snelheid van het licht verandert de wereld. 

Dat wat gisteren gemeengoed was is vandaag alweer 

anders. Niemand weet wat de dag van morgen 

brengt.

Te weinig mensen, instellingen en organisaties zijn 

opgewassen tegen wat de tijdsgeest van ons vraagt. 

Een goed verhaal, op het juiste moment verteld kan 

de wereld veranderen. Dus ook uw leven, instelling of 

uw organisatie.

Ongetwijfeld hebt u na het lezen van dit summiere 

stukje nog vragen. Neem gerust en vrijblijvend 

contact op.
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Oerolfestival, het vertelfestival in Maastricht en het 

gerenommeerde internationale vertelfestival in Utrecht.

Ook vertelt hij in vele basisscholen, middelbare scholen, 

theaters, bedrijven, musea, bibliotheken en gewoon bij 

mensen thuis.

Wim Wolbrink is naast verteller ook docent, coach en 

trainer. Zijn opleiding tot verteller heeft hij genoten in 

East Sussex, Engeland.

Het repertoire
In de jaren die achter hem liggen heeft Wim Wolbrink 

vele verhalen leren kennen. Hij vertelt verhalen 

van overal over de wereld. Van Japanse tot Ierse 

en van Noorse tot Zuid-Afrikaanse. Of een verhaal 

nu 2 minuten of een uur duurt, hij vertelt het. Op 

het repertoire staan ook diverse grotere producties. 

Daarin werkt hij geregeld samen met professionele 

muzikanten. Zo zijn er verschillende avondvullende 

programma’s te boeken. Er kan gekozen worden tussen 

diverse thema’s of landen. Wilt u meer weten raadpleeg 

dan de website www.werder.nl.

U kunt ten alle tijden ook contact met de verteller 

opnemen.

U kunt Wim Wolbrink ook boeken voor uw jubileum, 

symposium, congres, bijeenkomst of feest.

Verder kan de verteller u helpen meedenken om uw dag 

tot een groot succes te maken.

Wim Wolbrink geeft diverse trainingen in het vertellen. 

Steeds meer mensen willen het vak, of misschien beter 

gezegd het ambacht, van het vertellen leren. Met zijn 

didactische kwaliteiten zijn de workshops en cursussen 

vaak een waar feest.


