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Juryrapport Vertelambassadeur van het Jaar 2017

Pauline Seebregts is als verteller actief op vele fronten

Groot bereik
Met haar voorstellingen, begeleiding van veranderingsprocessen in bedrijven en organisaties,

natuureducatie, workshops bij de Vertelacademie en daarbuiten en deelname aan The Storytelling Peace

Council gaat ze steeds weer de verbinding aan. Uitgaand van wat zij "de kleine verhalen" noemt weet ze

de grote thema's, zowel in het persoonlijk leven van mensen als op maatschappelijk vlak, ter sprake te
brengen.

Door te luisteren en door wat ze hoort terug te geven in haar verhalen laalze zien een goed gevoel te
hebben voor wat er in deze tijd nodig is. Daarmee schept ze een bron waaruit geput kan worden om de
toekomst gestalte te geven.

Eigenschappen
Wie met haar werkt of naar haar luistert ziet een combinatie van aanwezigheid en bescheidenheid. Pauline
is een verteller die de ander alle ruimte geeft om tot bloei te komen, maar die ook pal staat voor wat zij van
waarde vindt. Als het nodig is, spreekt zij zich duidelijk uit.

Pauline is plezier, een gulle lach. Met dat plezier en haar verhalen heeft ze menigeen op het pad van het
veftellen gezet.

Pauline weet letterlijk over grenzen heen te kijken. Ze zoekl ook buiten Nederland en Vlaanderen de
verbinding om haar idealen te verwezenlijken.

Kracht van kleine verhalen
ln het plan dat Pauline aan de jury toestuurde schrijft ze: "Als genomineerde Vertelambassadeur wil ik
graag staan voor de grootse kracht van kleine verhalen; wil ik luisteren naar mensen met zachte stem die
soms de meest ware woorden spreken; wil ik verbindende verhalenprojecten aangaan als het gaat om
vrede en heling; en daar waar mogelijk wil ik bijdragen aan het zichtbaar maken van het persoonlijk

leiderschap van anderen."

Verzoek van iury
De jury van de Vertelambassadeur van het Jaar 2017 wil haar daarom het volgende vragen:

Ga in verbinding met Eric Borrias, Vertelambassadeur van het Jaar 2016, voor vertellend Nederland en
Vlaanderen op zoek welke verhalen in onze tijd verteld moeten worden. Neem ons hierin mee en zoek
wegen om wat je vindt ook buiten de wereld van het veftellen kenbaar te maken.

Vol vertrouwen kent de jury jou, Pauline Seebregts, de taak van Vertelambassadeur van het Jaar toe!
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Motivaties voor nomi natie Vertela m bassade ur 20t7

"Pauline is een van de meest warme persoonlijkheden die ik ken. Als zij een
verhaal vertelt, gebeurt er meer dan dat. De omgeving staat stil, de boodschap
komt aanwaaien en iedereen is geboeid door het verhaal."

"Vanaf het moment dat zij ademhaalt om te gaan vertellen heeft ze mijn
aandacht. Ze weet van een enkel woord een beeldend, pakkend verhaal te
maken."

"Ze bezit het talent om het onbenoembare in een verhaal te benoemen, zodat
het kleinere een grotere context krijgt. Daar kan ieder voor zich zijn eigen
'lessen' uit halen."

"Je gaat naar huis met iets om over na te denken."

"De manier waarop zij vertelt raakt het hart en is tegelijkertijd sober, zonder
poespas en vooral heel eerlijk en echt."

"Zeis niet alleen een begenadigd verteller, maar ook haar voorstellingen, haar
werk voor de Vertelacademie, haar werk in narratieve therapie en haar
bemoeienis met het Storytelling Gilde maakt dat zij in de breedste zin des
woords een ware ambassadeur van het vertellen is."


