Kerst: een oud verhaal en nieuwe gedachten
Kerst is de tijd van het jaar waarin we elkaar verhalen vertellen. Eén verhaal in het bijzonder.
Een geschiedenis die iedereen kent, maar die veel vragen onbeantwoord laat. Met een lach en een knipoog naar
de werkelijkheid gaat Raymond den Boestert met u op zoek naar antwoorden op vragen als ‘hoe zijn de drie
wijzen aan goud, mirre en wierook gekomen?’

Op een avond stond een rijke man naar de hemel te kijken. Zijn aandacht werd getrokken door een
bijzonder grote ster die helder glansde. De man volgende de ster, die langzaam hoger klom tot hij
precies boven zijn hoofd stond. Hij liet zijn wijsgeer komen.
“Wijsgeer, ik heb een nieuwe gedachte: niet alles is van mij!”
De wijsgeer keek verbaasd om zich heen, want zover het oog reikte behoorde het land toe aan zijn heer.
“Stommerd, kijk naar boven, die ster.”
“Dat is geen ster meester, dat is een komeet en kometen brengen geluk.”
“Goed, dan is nu mijn vraag: wat is geluk?” De wijsgeer zweeg en dacht na.
“Je weet het niet hé, dat noemt zich een wijsgeer. Luister, aan het geluk mag niets ontbreken. De sterren zijn van
mij. Ze staan onbeweeglijk boven mijn hoofd en ze behoren mij toe. Maar een komeet beweegt. Morgen staat hij
boven iemand anders zijn land en dan behoort hij die ander. Welnu, geluk is volmaakt. Ontbreekt er iets aan,
dan is het geen geluk. Ik ben dus niet gelukkig en dat is mijn nieuwe gedachte.”

Over de verteller
Een verhaal vertel je nooit alleen. Het ontstaat pas als er contact is tussen de verteller en zijn publiek. Samen
vertellen is voor Raymond den Boestert de kern van de vertelkunst. Door zijn expressieve vertelstijl brengt
Raymond het verhaal dichterbij. De personages komen tot leven. Elke luisteraar zal zijn of haar eigen beelden
krijgen en daarmee een eigen verhaal maken.

Praktische informatie:
De verhalen zijn geschikt om bij een kerstdiner verteld te worden, maar ook bijvoorbeeld op school of tijdens
een viering.
Leeftijd: volwassenen of kinderen vanaf 10 jaar.
Duur activiteit: variabel, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.
Prijs: op aanvraag (bij meerdere voorstellingen op een dag wordt reductie gegeven)
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