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Verhalenproject ‘YOU WIN SOME, YOU LOSE SOME’ 
Rotterdams verhalenproject met dak- en thuislozen, ongedocumenteerden,  
(ex-) verslaafden en buurtbewoners over de maakbaarheid van het geluk 
 
Vanaf zaterdag 13 september 2014 reist de speciaal ontworpen 
Verhalenmachine, van het project You Win Some, You Lose Some, langs 
verschillende instellingen en locaties in Rotterdam. In 2013 zijn initiatiefnemers 
Lieke van Pruijsen en Bieke Versloot (Veldwerk | film + educatie + beleid) 
gestart met de Verhalenateliers waarbij bezoekers van o.a. de Pauluskerk, NAS 
en ViaKunst met andere Rotterdammers samenwerken aan verhalen en 
inzichten over geluk, toeval en de loop van het leven. Na het succes van deze 
Verhalenateliers en het eerste Dubbelportret gaan de verhalen dit najaar op 
tournee door de stad. Op deze manier zorgt het verhalenproject ervoor dat de 
verhalen van een bijzondere doelgroep gehoord worden door verschillende 
Rotterdammers. 
 
Pop-up Verhalenateliers 
Op verschillende plaatsen in de stad worden in pop-up Verhalenateliers workshops 
gehouden waarbij deelnemers samen met buurtbewoners aangezet worden om hun eigen 
persoonlijke verhalen en inzichten met elkaar te delen; een verkenning van het thema, 
de subjectieve betekenis en maakbaarheid van geluk.  
Na Museum Rotterdam, het Nederlands Fotomuseum, Leeszaal West en Verhalenhuis 
Belvédère, bezocht Veldwerk onlangs Miniworld Rotterdam op zoek naar de geheimen en 
gelukzaligheden die de stad verbergt. Tussen de havens, wolkenkrabbers en stadsparken 
kwamen verhalen over bijzondere plekken in de stad naar boven. Van een onverwachte 
ontmoeting in de OQbar tot een ode aan de Maastunnel en een verhaal over de 
geheimzinnige glimlach van Erasmus aan de voet van de Laurenskerk. 
 
Verhalenmachine 
Na de eerste reeks Verhalenateliers is Veldwerk de straat opgegaan om nog meer 
verhalen te verzamelen en geluidsopnames te maken. In totaal  worden 13 verhalen 
geselecteerd voor de Verhalenmachine: een speciaal ontworpen fruitautomaat (gokkast) 
die het publiek verleidt een ruk aan de hendel te geven. De korte luisterverhalen van elk 
circa twee minuten worden in een willekeurige volgorde afgespeeld en de luisteraar 
wordt, wanneer hij wint, verrast met een persoonlijk verhaal of een nieuw inzicht. 
Het exterieur van de verhalenmachine is vormgegeven door het Rotterdamse 
illustratorenduo Bier en Brood. Componist Jarno van Es creeërt voor elk afzonderlijk 
verhaal een unieke soundscape, opgebouwd uit een instrumentale compositie en 
stadsgeluiden. De soundscapes zijn geïnspireerd op het karakter van de verteller en 
nemen de luisteraar mee in de diepte van het verhaal.  
 
Openingstournee 
De Verhalenmachine gaat vanaf 13 september 2014, gedurende één jaar op 
openingstournee langs verschillende Rotterdamse instellingen en openbare locaties – van 
de Erasmus MC tot de Albert Heijn – zodat een breed publiek in aanraking komt met 
vertellers en verhalen. Iedere locatie haakt met een eigen programma aan op het thema 
‘de maakbaarheid van het geluk’. De tournee start op zaterdagavond 13 september bij 
de Pauluskerk, met de aftrap van het culturele seizoen (24 uur cultuur)  
 
Dubbelportretten en website 
De website van You Win Some, You Lose Some laat in tekst en beeld zien hoe het project  
zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld: www.rotterdamsgeluk.nl 
De verhalen uit de ateliers zijn er terug te vinden en nieuwsgierige bezoekers kunnen zich 
aanmelden om persoonlijk kennis te maken met een van de vertellers. Geslaagde matches 
komen op de website met een dubbelportret. Vanaf augustus worden het volledige 
tourschema van de verhalenmachine en de randprogrammering online bekend gemaakt. 
 
 



 
 
 

       
 
 
'You win some, you lose some’ is een project van Stichting Shoot-n-Share. 
De stichting initieert ideële samenwerkingsprojecten op het gebied van kunst, cultuur en 
samenleving. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door: VSBFonds, SKANfonds, 
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, Deelgemeente Rotterdam Centrum, Stichting 
Bevordering van Volkskracht, Stichting Rotterdam, FondsDBL, Stichting Solidarodam, Haëlla 
Stichting en G.Ph. Verhagen-Stichting. 
 
www.rotterdamsgeluk.nl 
www.veldwerkweb.nl 
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De tournee van de Verhalenmachine start zaterdag 13 september van 19.00 tot 21.30 uur uur bij 
de Pauluskerk, tijdens 24 uur cultuur.  
 
Voor beeldmateriaal en meer informatie over het project You Win Some, You Lose Some kunt u 
contact opnemen met Josje Stoel via info@cultuurmakers.nl / 06 16322624 of met Veldwerk | film 
educatie beleid via info@veldwerkweb.nl 


