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"Frederik vertelt""in het 

Oude Kerkje van Kortenhoef 

aan de Kortenhoefsedijk 

bij KUNST aan de DIJK 

zondag 

oktober 
20.30 uur 

GUUS REKERS 
DE VERHALENVERTELLER, 

bouwt een droomwereld vol mogelijkheden. 

Entree f 10,—
Zaal open 20.00 uur 
Aanvang 20.30 uur 

Reserveren telef. 
035 - 61457/61626 

literair 
KUNST AAN DE DIJK 

inlichtingen telefonisch: 035-61457161626 

  



FREDERIK VERTELT 	 

Iedereen weet welk beroep het oudste ter wereld is. Maar 
het op één na oudste? Komt daarvoor niet de verhalenver-
teller in aanmerking? In dat geval hebben het oudste en 
het één na oudste beroep twee dingen gemeen: ze brengen 
mensen bijeen en doen het hart sneller kloppen. 

Toch hebben veel mensen de deur dichtgetrokken voor de 
grote verhalenwereld. Onze moderne media hebben daar on-
getwijfeld schuld aan. Is het niet jammer, dat bijna nie-
mand meer een goed verhaal kan vertellen, waar je adem-
loos naar kunt luisteren? FREDERIK doet daar iets aan! 
Hij vertelt over de oorsprong en het verloop van de mon-
delinge literatuur, die duizenden jaren langer bestaat 
dan de mensheid bekend is met het schrift. 

Hij doet dit grotendeels in de vorm van verhalen, die 
mensen in de loop der tijd bijeen hebben gebracht, uit 
de sanskrit-, de perzische-, de arabische traditie, ver-
halen uit het Oude Indië, uit onze middeleeuwen, maar 
ook moderne verhalen én gekke (uit eigen of andermans ko-
ker). Ze worden verteld zoals ze FREDERIK ter plaatse in-
vallen en met inachtneming van de oorspronkelijke thema's 
en structuren, dus altijd anders. Ook in dit opzicht richt 
FREDERIK zich naar de oudste vertellerstradities; met 
geen andere middelen dan een stoel, zijn stem, een enkel 
gebaar en- aldus de NRC - vertrouwen op de soberheid. 

WIE IS FREDERIK? 

FREDERIK, alias Guus Rekers, is van oorsprong neerlan-
dicus, verder vooral werkzaam in de toneelwereld. Aan-
vankelijk als criticus, toen als hoofd Drama/kinderpro-
gramma's van de VARA-televisie, later als dramaturg en 
lid van de artistieke leiding van het Publiekstheater. 

Hij komt naar grote en kleine theaters, treedt op tij-
dens koffieconcerten en op scholen, kortom: overal waar 
behoefte en rust is om te luisteren en waar mensen te 
verzamelen zijn, die houden van goed vertelde verhalen. 
Daarom is FREDERIK op 30 oktober te gast bij KUNST AAN 
DE DIJK. U komt toch ook? 

N.B. 

Zondag 27 november a.s. musiceert het Aurelia Saxofoon Kwartet. 
Op vrijdag 25 november krijgen zij op T.V. Nederland 3 de Edison 
Klassiek 1988 uitgereikt. Als kersverse Edison-winnaars spelen 

zij op het podium in Kortenhoef bij KUNST AAN DE DIJK een prach- 
tig programma waarin werk van Pierne 	Debussy - Schmitt - Padding 

en Gershwin. 


