
 
 

Persbericht 

Amsterdam, 15 oktober 2015 

 

Volkswijken met geboren verhalenvertellers 

Over Amsterdamse volkswijken als Bos en Lommer is veel gemeld, vaak was de aanleiding negatief. Het 

Internationaal Storytelling Festival Amsterdam pakt het anders aan en laat aan het publiek op zaterdag 7 

november in Podium Mozaïek een ander geluid horen. Een trotse bewoner uit Bos en Lommer vertelt 

verhalen die puur zijn en inspireren. Echte verhalen over de kracht van vriendschap en over vertrouwen 

hebben in de toekomst. 

Doorzettingsvermogen en pionier zijn 

In de middagvoorstelling ‘Saïd Dino’s’ op zaterdag 7 november in Podium Mozaïek deelt Saïd Bensellam, 

jongerenwerker, Amsterdammer van het Jaar 2006 en oprichter Stichting Connect Initiatieven, zijn 

persoonlijke verhaal met het publiek. Focus en overtuiging hebben hem als pionier in Bos en Lommer 

geholpen. ‘Klopt, ik ben een vechter want ik wil de mensen helpen en daar ga ik voor. En het raakt me diep 

als mijn naam genoemd wordt bij een zaak waar ik niks mee te maken heb. In mijn verhaal licht ik dit toe’, 

aldus de gedreven Saïd. 

In de avond is in Podium Mozaïek de muzikale voorstelling ‘Sahand Ontvangt’ te zien. Onder leiding van 

meesterverteller Sahand Sahebdivani maakt het publiek kennis met prominente mensen uit het kleurrijke 

stadsdeel West. 

Tickets: 

zaterdag 7 november - Podium Mozaïek: 

Saïd Dino’s, 17.00 uur - €10 

Sahand Ontvangt, 20.30 uur - €15 

Meer informatie over een zaterdag dagpas via www.podiummozaiek.nl, kassa: 020-580 0381 

Via www.meervaart.nl, kassa: 0900- 410 7777 

Het festival 

Internationaal Storytelling Festival Amsterdam vindt van 31 oktober t/m 8 november a.s. plaats op diverse Amsterdamse locaties. 

Het thema ‘op reis’ laat het publiek kennismaken met verhalen over de diverse reizen in het leven, of het nu fysiek is of slechts 

reizen in het hoofd. De één zijn wieg stond ver weg en legde een lange weg af om hier zijn of haar thuis te vinden. De ander werd 

hier geboren, maar voelde zich nooit thuis. Sommigen moesten vechten, anderen kregen het geluk in de schoot geworpen. Een 

verzameling verhalen wordt op verschillende manieren aan het publiek gepresenteerd. Meer informatie over alle voorstellingen is 

te vinden op www.storytellingfestival.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/Storytellingfestivalamsterdam 

Twitter: @StorytellingF 
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