Thema 36 / mijn taal

Fotoverhalen vertellen
(Storytelling)
Doelstellingen

Geïnspireerd door foto’s leren anderstaligen en Nederlandstaligen een
samenhangend verhaal vertellen: over wie, wat, waar, wanneer, chronologie,
enz. Ze proberen samen meerdere foto’s te verbinden tot één verhaal. Op die
manier krijgen de deelnemers de kans zaken te vertellen die ze graag kwijt
willen: over eigen ervaringen, verhalen uit hun jeugd, eigen fantasie, enz.
Materiaal

−−Een grote hoeveelheid foto’s, zo verschillend en fantasierijk mogelijk.
Verzameling te ontlenen bij ODiCe of zelf bijeen te zoeken (internet, weekbladen, enz.).
−−Schrijfgerief
−−Opdrachtenblad “Fotoverhalen vertellen”. *
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

−−Druk de foto’s af. Plastificeer voor jarenlang gebruik.
−−Spreid de foto’s uit op een gemeenschappelijke tafel.
−−Print voldoende opdrachtbladen voor elk groepje.
Methode

Sfeerschepping in grote groep
−−Nodig de deelnemers uit om rustig de foto’s op de gemeenschappelijke
tafel te bekijken.
−−Vraag aan elke deelnemer om één foto te kiezen die hem of haar speciaal
aanspreekt of waarover hij of zij iets wil vertellen.

Kleine groepjes
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−−Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar zitten, 4 à 5 deelnemers
per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
−−Bezorg elk groepje een opdrachtenblad.
−−Nodig de deelnemers uit in hun groepje te vertellen waarom ze die
bepaalde foto kozen. Dat kan zijn omdat er iemand opstaat die hen aan
iemand anders herinnert. Omdat de foto aan een bepaalde film of boek
doet denken. Of aan iets wat ze hebben meegemaakt. Of gewoon omdat
ze die heel mooi vinden.
Vraag de andere deelnemers hierop op door te vragen. We gaan bij elke
foto op zoek naar iets verhalends.
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Fotoverhalen vertellen

−−Nodig de deelnemers uit om bij de gekozen foto een kort verhaal te vertellen of te verzinnen. Vraag de andere deelnemers bijvragen te stellen om
het verhaal aan te scherpen: over wie, wat, waar, wanneer, hoe, enz.
−−Vraag de deelnemers om per groepje hun foto’s en verhalen samen te
bundelen tot één verhaal. De vragen op het opdrachtblad kunnen daarbij
helpen.
−−Vraag aan iemand van elk groepje om het verhaal te noteren (dat mag in
telegramstijl). Vraag elk groepje om een ‘verteller’ en een ‘fotovertoner’
aan te duiden.

Terug in de grote groep
−−Voorzie na de pauze nog een twintigtal minuten om de verschillende verhalen in de grote groep te brengen.
−−De verteller van elk groepje brengt het groepsverhaal, terwijl de fotovertoner de foto(’s) laat zien. Ook deze vertoning is een belangrijke taak: een
goede timing versterkt de emotie van het verhaal!
Opmerkingen

Bij de meeste groepen werkt dit zeer vlot. Sommige groepen hebben veel
fantasie en slagen erin alle foto’s van hun tafel in één geheel nieuw verhaal
te verwerken. Andere groepen kiezen ervoor één verhaal goed uit te werken.
Er zijn ook mensen die in het geheel niet houden van fictie en die hier niets
voor voelen. Probeer hen een praktische taak te geven: de foto’s aan de grote
groep tonen tijdens de vertelling bijvoorbeeld. Of, het verhaal voorzien van
een begeleidende soundtrack van geluiden: hilariteit verzekerd!
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