
Luisteren naar een verteller is altijd een belevenis. Verhalen groeien uit de stemming van het 
moment. En klinken dus elke keer weer anders. De kunst van het vertellen is oer-oud. 
Beroepsvertellers waren ooit de schatbewaarders van ons collectieve geheugen! Vandaag 
moet alles snel en flitsend. Misschien verklaart dat deels waarom vertellen opnieuw zoveel 
succes heeft. De tijd nemen om te vertragen. Om te luisteren. Om je te laten meevoeren 
naar een dieperliggende wereld…

Erik Burke geeft u de keuze uit 2 vertellingen :

Wonderlijk is een heerlijk familieverhaal. Over moeders en liefde en schuld en opoffering. 
Oh ja, er lopen ook enkele mensen in deze vertelling rond, die eigenlijk niet meer leven. 
Maar griezelig wordt het nooit, want in elke familie valt er wel eens een lijk uit de kast, toch? 
Je moet het in elk geval horen, om het te geloven.


Burke over Burke vertelt over slinkse schavuiten, misleide maagden, duivelse dokters en 
verraderlijke vrienden. Enfin, Erik waagt zich aan de meest pijnlijke bladzijde uit zijn 
familiegeschiedenis. Je moet wel tegen een druppeltje bloed kunnen…


Daarnaast is er ook nog verrassend teksttheater :

Blij Vers. Een voorstelling waar iedereen blij van wordt! Met de glimlach wordt u op speelse 
herinneringen en inzichten getrakteerd. Over het kunst- en vliegwerk van elke dag en hoe 

wij dat toch maar blijven volhouden. Een aanrader, maar niet voor zuurpruimen!

Lastige Mensen (en hoe ze te overleven). Met deze hoogst originele prikkelpresentatie, 
geeft Erik nieuwe betekenis aan het begrip “infotainment”. In de wereld van de fictie gaat hij 

op zoek naar notoir lastige medemensen. Zou je ze ook in het echte leven kunnen 
ontmoeten, en hoe kan je ze dan best aanpakken? Hopelijk niet al te herkenbaar… Een 

topper waar iedereen buiten komt met het gevoel weer een beetje wijzer te zijn.

Prioritijd. Nog steeds de perfecte inzet van een (werk)jaar, deze heel grappige voorstelling 
over hoe we met onze tijd omgaan. Meer dan ooit actueel, poëtisch & oh zo herkenbaar ! 

Litérair cabaret over komt het dat we nooit tijd hebben? Milde humor en een vleugje filosofie. 

VertederDingen. Nog niet bij u geweest? Een klassieker die u moet gezien hebben. 
Hartverwarmend & heel geschikt rond de nieuwjaarsperiode. Over alles wat we in huis 

hebben en niet kunnen weggooien omdat het iets over ons leven vertelt. Nostalgie en een 
vertederende kijk... Erik Burke ontrafelt het geheim der dingen! 
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