
STORY CAMPFIRE

HET DOEL
Regelmatig brengen we verhalen terug naar hun oorsprong, het 
kampvuur en een kring van mensen die bereid zijn te delen en te 
luisteren. Verhalen hebben een groot leerpotentieel. Zeker als ze 
voortkomen uit de eigen ervaringen. Vroeger kon een verhaal van je 
voorouder het verschil betekenen tussen overleven of doodgaan. In 
deze tijd zien we dat een kampvuur met verhalen zorgt voor verbinding 
en begrip.

HET KAMPVUUR
1 uur - 3 of 4 verhalenvertellers & 1 of 2 muzikanten
Door ons wereldwijde netwerk van verhalenvertellers is het mogelijk 
om een verhalen kampvuur te creëren verrijkt met verhalenvertellers 
met veel verschillende perspectieven, achtergronden en culturen. 
Onze kampvuurverhalen zijn verweven met muziek.

Tweede deel: 3 uur - 2 weken later -
Het is mogelijk om een Story Campfire te creëren rond een bepaald 
thema, een thema dat belangrijk is en past bij de organisatie.

Optioneel: eigen verhalen
Als uw organisatie eerst een storytelling workshop heeft gevolgd, is 
het zeker mogelijk om een aantal eigen verhalen te vertellen tijdens 
een kampvuur.

We kijken graag samen naar de mogelijkheden en maken een aanbod 
dat aansluit bij uw wensen.



REVIEWS
“Dank u, dank u wel voor deze zo zinvolle en zo ontroerende avond. 
Dank je wel dat je me hebt uitgenodigd. Ik wist niet wat ik kon 
verwachten, maar werd diep geraakt en gevoed, precies wat ik op dit 
moment nodig had.

Wat jullie doen is zo’n mooie manier om ons te verbinden, om ons te 
verbinden met onszelf en anderen en het leven ... “

“Het was een compleet verrijkende ervaring.”

“Ook al deed ik online mee aan een verhalenkampvuur, het voelde zo 
dichtbij. Een uur lang was ik in contact met de hele wereld en reisde 
ik met de verhalenvertellers en muzikanten naar plekken waar ik nog 
nooit ben geweest.”

Impressie van een van onze online Story Campfires: 
https://vimeo.com/497984421

MEER INFORMATIE & CONTACT
Als u meer wilt weten over wat een Story Campfire kan betekenen 
voor de mensen in uw bedrijf, neem dan contact met ons op door 
een e-mail te sturen naar info@globalstorytellers.global


