
Programmakrant

750 verhalen

De nacht 
van de 
goudse 
verhalen 
Zaterdag 14 mei 2022 viert de Chocoladefabriek 
de Nacht van de Goudse Verhalen - en hoe! 
Graaf Floris V zelf opent het feest om 20.00 uur 
met een gigantisch vrolijk optreden. Vanaf dat 
moment is het een komen en gaan van artiesten op 
het hoofdpodium. Zo zijn er optredens van Simon 
van der Geest, De Droominee en Miss Starling. 
Maar je kunt veel meer doen dan luisteren! In alle 
ruimtes en hoeken van de Chocoladefabriek zijn er 
activiteiten. Je kunt leren podcasten, meedoen met 
een masterclass spoken word, je eigen stopmotion- 
filmpje maken en een workshop dichten of verhalen 
schrijven volgen. Je ontdekt je familiegeschiedenis, 
maakt een tijdreis door Gouda, sluit je met je zaklamp 
aan bij de rondleiding of snuffelt tussen de boeken: 
net wat je wilt. Even relaxen? Neem een lekker 
drankje, of bekijk de leukste filmpjes over Gouda. 
De Nacht van de Goudse Verhalen sluit om 24.00 
uur af met de Nachtburgemeester, die een verhaaltje 
vertelt voor het slapengaan. 

zaterdag 14 mei 2022 vanaf 20.00 tot 24.00 uur
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Goudse Verhalen is een 
project van de bibliotheek 
Gouda en Streekarchief 
Midden-Holland, in 
samenwerking met de 
andere bewoners van de 
Chocoladefabriek in Gouda. 
 
Samen zijn we op zoek naar 
Goudse Verhalen. Verhalen 
van iedereen voor iedereen. 
Over grote en kleine 
gebeurtenissen in het 
verleden, het heden en de 
toekomst. 

Een mooie herinnering, een 
opmerkelijk feitje, een leuk 
project of iets anders over de 
stad? Tijdens de Nacht van  
de Goudse Verhalen kun je 
aanschuiven bij een van de 
verhalenjagers om je eigen 
Goudse Verhaal te laten 
opschrijven.

Jouw verhaal wordt dan 
geplaatst op 
goudseverhalen.nl en 
gegarandeerd 50 jaar 
lang, tot Gouda800, 
bewaard! Elk verhaal is 
waardevol. Daarom krijg 
je als dank voor je verhaal 
een zakje Gouda750- 
chocolademunten!

Toegang is gratis!
aanmelden: 
chocoladefabriekgouda.nl/nacht

lees, deel en doe mee
goudseverhalen.nl

verhalenfestival



Begane grond

Programma BEGANE GROND

20.00-20.30

mirakel en 
graaf floris V

Laat je meeslepen 
door een gigantisch 
verrassende 
openingsact!

20.30-20.35

CHRIS 
BELLEKOM 

De gastheer van 
het festival stelt 
zich aan je voor

20.35-20.45

Gouda750 & 
burgemeester

Het officiële 
startschot wordt 
gegeven!

20.45-21.00

Verhalenjagers

Het team van 
vrijwilligers stelt zich 
aan je voor

21.00-21.15
Miss starling

Geniet van de 
muzikale
optredens van 
Miss Starling

23.00-23.15

Hoofdpodium

jeugdhoek

Hoofdingang

nooduitgang

trap

lift

Programma EERSTE VERDIEPING

20.45-21.30

workshop 
dichten

Ga van verhaal 
naar gedicht met 
Ruud Broekhuizen

Melk

21.45-22.30

20.45-21.30

workshop 
speedverhalen 
schrijven

Bij Hanny 
Schoonderwoerd 
schrijf je in 
korte tijd jouw 
eigen Goudse ver-
haal, kant-en-klaar 
voor de website!

Wit

21.45-22.30

20.45-21.30

workshop 
stopmotion

Leg je Goudse 
verhaal vast in 
een stopmotion-
filmpje

puur

21.45-22.30

workshops

KAART DRUKKEN 

En hoor het verhaal 
over Gerard Leeu 
het ambacht van de 
meester

dRUKkersWERK-
PLAATS

Typemachine & 
ganzenveer

Schrijf een verhaal 
op een typemachine 
of met een ganzen-
veer 

computerwerk-
plekken

verhalenjagers

Laat je Goudse 
Verhaal opschrijven 
door een van de 
verhalenjagers

stiltecabine

olifiers
experience

Maak een tijdreis 
door Gouda met 
virtual reality

mediawerkplaats

doorlopend

20.45-21.30

Workshop 
spoken word

Leer spoken word 
kennen met De 
Droominee

Studiewerk-
plekken

21.45-22.30

de droominee
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Deze spoken word 
performer laat je versteld 
staan met zijn kunsten. 
Geen enkel optreden is 
hetzelfde! Door improvi-
satie met stem, ritme en 
muziek ontstaat er iets 
fragiels en kwetsbaars 
waardoor de tekst op een 
andere manier dan ge-
woonlijk bij de luisteraar 
kan landen.

tot 22.45

podcast 
maken

Ontdek de wereld 
van de podcasts en 
maak zelf een echt 
Goudse podcast

Stiltecabine

tot 22.30

stamboom-
speeddates

Ontdek je familie-
geschiedenis of die 
van iemand anders!

tafels archief

en verder ...

trap

lift

22.15-22.30

Annewies van ess 
& jan vermeulen

De winnaars van het 
Goudse Boekgeschenk 
vertellen hun 
verhaal

22.30-22.45

Irene klein 
haneveld, ton 
van wieringen 
& dushi

Luister naar een greep 
uit de ingestuurde ver-
halen

22.45-23.00

Hanny 
schoonder- 
woerd & ruud 
broekhuizen

Taalkunstenaars lezen 
en dragen voor

23.15-23.30
De DROOMINEE

Elk optreden van 
deze spoken word- 
performer is uniek

23.45-00.00

Nachtburgemeester 
Nick van Zon vertelt 
een verhaaltje voor het 
slapengaan

Nachtburge-
meester

eerste verdieping

dOORLOPEND

verhalenjagers

De verhalenjagers 
zullen de hele avond 
rondlopen op zoek 
naar verhalen

dOORLOPEND

historische 
figuren

Beleef de 
geschiedenis van 
Gouda!

hele gebouw

Chris bellekom

host

21.15-21.30

Arjen & Anne 
buikstra
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Peter Noordhoek 
& klara smeets

21.30-21.45

Luister naar de 
gedichten van onze 
stadsdichters 
Peter Noordhoek 
en Klara Smeets

21.45-22.00

Simon van 
der geest

Schrijver Simon 
van der Geest 
neemt je mee 
in zijn Goudse 
avontuur

Vader en dochter 
vertellen spannende 
waargebeurde 
scheepsverhalen uit 
de tijd van de Vierde 
Engelse oorlog

workshops

20.45-21.15

workshop 
kunst

Kan kunst helpen 
om een verhaal te 
vertellen – en zo 
culturen verbinden? 
Met Dace Sietina

sTEENLANDZAAL

21.45-22.15

20.45-21.30

Workshop  
verhalen 
schrijven

Ruik, voel, proef en 
schrijf met Simon 
van der Geest

Cacao

21.45-22.30

cartoon- 
workshop

Peter Boersma 
vertelt je de ins en 
outs van het 
cartoontekenen

Cacao

21.15-21.45

levend boek

Mina Domic vertelt 
haar vluchtverhaal

sTEENLANDZAAL

22.15-22.45

en verder ...

doorlopend

filmpjes & 
quiztafels

Bekijk filmpjes van 
Gouda (in samen-
werking met Tover-
lint) en doe mee aan 
de quiz

Jeugdwerkplaats

boekverkoop 
Snuffel tussen de 
Goudse boeken en 
andere Goudse  
bijzonderheden bij  
Verkaaik en Kruim

pallets binnen

workshop 
tekenen
Samen tekenen we 
één groot Gouds 
Verhaal met Thijs 
C Jansen

Jeugdhoek

Als TroubaDichter, 
gewapend met 
gitaar, zang en 
voordracht laat Bart 
en/of Cornelis je 
kennismaken met 
zijn passie

Bart en/of 
cornelis

Buiten het 
gebouw

INFORMATIEPUNt & Ehbo 
 Op de begane grond en op de eerste 
verdieping is er een informatiepunt 
waar je terechtkunt met vragen en bij 
(kleine) ongevallen.

20.45-21.30

RONDleiding

Ontdek de geschiedenis 
van de Chocoladefabriek 
en meer tijdens een 
rondwandeling om het 
gebouw (in samen- 
werking met het Goudse 
Gidsen Gilde)

rondom het gebouw

21.45-22.30



Praktische info 
 

bereikbaarheid 
 De Chocoladefabriek is goed 
bereikbaar per fiets, auto of 
openbaar vervoer (let op: op 14 mei 
rijden er minder treinen). 
Betaald parkeren kan naast de deur 
op parkeerplaats Klein Amerika. 
Vanaf het station Gouda is het 
10 minuten lopen. Kom je met de 
bus, stap dan uit bij halte Centrum 
Gouda.

adres 
 Klein Amerika 20 
2806 CA Gouda

toegankelijkheid 
 Er zijn parkeerplaatsen voor 
bezoekers met een rolstoel. 
Verder is het gebouw rolstoel- 
toegankelijk met een lift en 
aangepast sanitair.

kosten 
 Toegang is gratis, wel even
aanmelden:  
chocoladefabriekgouda.nl/nacht

beleef een avond met een verhaal

simon van 
der geest

Foto: Chris van Houts

Simon van der Geest schrijft 
het liefst boeken voor 
kinderen. Voor de Goudse 
Verhalen heeft hij al veel 
kinderen geïnspireerd. 
Op 14 mei inspireert hij jullie! 
Wat hoor, zie, ruik en voel je 
als je denkt aan Gouda?

20.45-21.30

21.45-22.00
Hoofdpodium

Cacao - workshop 
verhalen schrijven

heropening 
chocoladefabriek 

De Chocoladefabriek wordt 
verbouwd! De meest in het 
oog springende verandering 
is de tweede verdieping. 
Na de zomer vind je hier 
Mirakel Musicaltheater, 
Libertum, VRSPACE en een 
Techniekwerkplaats.

We laten ons 
vernieuwde 
pand natuurlijk 
met trots zien! 
Je bent altijd 
welkom, maar 
in het week-
end van 3 en 
4 september 
2022 geven 
we een house-
warmingparty!

Feestje

Met haar authentieke stem en
sprookjesachtige uitstraling creëert 
Miss Starling haar eigen kleine 
universum. Haar elektro indie-pop 
songs geven een stem aan iedereen 
die zich niet altijd gehoord voelt. De 
songs van Miss Starling zijn fris en 
eigenzinnig, wortelen in het duister, 
maar zijn warm en geven hoop.

21.00-21.15
Hoofdpodium

23.00-23.15

Miss starling

Foto: Mieke v/d Boogaart

De Chocoladefabriek aan Klein Amerika 20 

in Gouda wordt nog bruisender!

workshops

Spoken word

stopmotionfilm

cartoons tekenen

verhalen schrijven

podcasten

dichten

volg ons op 
chocoladefabriekgouda.nl

@chocolafabriek

@chocoladefabriekgouda

@chocoladefabriekgouda

Foto: Privéfoto

johan draait
DJ Johan Draait 
zorgt voor de muzikale 
omlijsting van het festival. 
Aan het eind van de avond 
gaan de voetjes van de vloer!

inloop 19:45

22.00-22.15

23.30-23.45

Lekker luisteren naar DJ Johan


