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#Belevingstochten

…met de Staff van Sint…
Op vier Sintsdagen in november en december 2019 ontvouwt onze lokale Nicolafiel Herman
Cole nieuwe mogelijkheden om wandelend in goed gezelschap achter de patroonheilige van
zijn geboortestad Sint-Niklaas aan te gaan.

‘met de Staff van Sint’
✓ Het worden leerzame literaire stadskerncruises waarin auteur Herman Cole De Zaak
van Sinterklaas stapsgewijs ontrafelt, daarin bijgestaan door een uitgelezen staff van
15 assistent-speurneuzen. Je zou het met de woorden van de Griekse filosoof
Aristoteles ‘peripatetische ontmoetingen met de Grote Kindervriend’ kunnen
noemen.
✓ Coles speculatulaire belevingstochten vallen op door hun schaamteloos
geanimeerde karakter: een onontdekt Sint-Nicolaasitem in het stadsbeeld kan
worden gevolgd door een proeverijtje, door een muzikaal momentje of een poëtisch
pralientje, door een volks spelintermezzo.
✓ De zestig deelnemers -maximaal 15 per Sintsdag, minstens 15 jaar oud- zullen zich
‘met de Staff van Sint’ geen ogenblik vervelen.
✓ Elke wandeling zal de tongval van een gastland krijgen: we gaan van start in Turkije
op 12 november, we knielen op 19 november in Italië en bereiken Rusland op 26
november. Op 3 december 2019 blijven we op vertrouwde grond.
! Aandacht: op 19 november wordt van de deelnemers een basiskennis van het
Italiaans verwacht.
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Herman Cole
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was 15 jaar scenario- en tekstschrijver voor de Vlaamse Radio en Televisie
ging 35 jaar geleden van start als taalanimator Italiaans in volwassenenonderwijs
was 30 jaar geleden medeoprichter van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen
schreef tot in 2009 onder de titel Dorkomtor een dertigtal puntgave actuele
dialectstrofes op de wijs van Zie ginds komt de Stoomboot
brengt sinds een tiental jaar in binnen- en buitenland zijn veeltalige beeldenbabbels
Nicolaas, een Europese heilige …
bedacht en begeleidde Nicolaasreizen naar het Zuid-Italiaanse Bari
werd in 2014 ereburger van de Toscaanse stad Lucca
vergezelt sinds 2015 kleine groepjes fietsers op ontdekkingsritten door Sint-Niklaas
(www.snorf.yt)
behaalde in 2017 aan de Sint-Niklase muziekacademie bij Elly Aerden het diploma
folkzang
publiceerde in 2017 in eigen beheer De Zaak van Sinterklaas
is Sint-Niklase ‘Culturele Persoonlijkheid 2018’
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Praktisch over ‘met de Staff van Sint’
✓ Alle details -bijv. plaats en uur van vertrek- staan met ingang van 12 oktober 2019
op www.dezaakvansinterklaas.eu
✓ Vragen kunnen intussen steeds worden gesteld via
nicolemus@dezaakvansinterklaas.eu
✓ De deelnameprijs zal € 19,00 bedragen; leden van Pasar, houders van een
Lerarenkaart of van een MuseumPASS betalen € 16,50.
✓ De deelname staat vast na storting van het inschrijvingsgeld op BE11 0634 5741 4548
t.n.v. Sintur 9100 Pasar - H.COLE
✓ Inschrijven kan vanaf 12 oktober via nicolemus@dezaakvansinterklaas.eu . Vermeld
bij inschrijving zeer duidelijk: het aantal deelnemers en de dagcode T12 of It19 of R26
of VL3
✓ Elke deelnemer vindt in zijn goodiebag behalve een exemplaar van Herman Coles De
Zaak van Sinterklaas (winkelwaarde €19,95) nog talrijke verrassingen uit de hand van
Sint.

