
 
 

 
 
PERSBERICHT   Rotterdam, 2 september 2014 
 
Verhalenmachine, website en programma over de maakbaarheid van het 
geluk: You win some, you lose some 
De Verhalenmachine wordt onthuld door Carrie op zaterdag 13 september 2014 om 19.30 uur bij 
de Pauluskerk, Mauritsweg 20, tijdens 24 uur cultuur.  
 
De maatschappelijke verwachting anno 2014 is dat iedereen zelfredzaam, 
succesvol en gelukkig is. Maar hoe maakbaar is ons geluk? You win some, you 
lose some is een Rotterdams verhalenproject over geluk, toeval en overleven. 
Eén jaar lang verkenden documentairemakers Lieke van Pruijssen en Bieke 
Versloot ‘de maakbaarheid van het geluk’ vanuit een wel heel onverwachte 
invalshoek. In pop-up Verhalenateliers gingen zij op verschillende plekken in de 
stad samen met Rotterdamse dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden en 
ongedocumenteerden op zoek naar de subjectieve betekenis van geluk. Na het 
succes van deze Verhalenateliers gaan de verhalen vanaf 13 september 2014 
met een speciaal ontworpen Verhalenmachine op tournee door de stad. 
 
Verhalenmachine 
De Verhalenmachine is een aangepaste gokkast, vormgegeven door illustratorenduo Bier 
& Brood en geproduceerd door kunstproducent Mothership. Het is een eenarmige bandiet 
die knippert, rinkelt en het publiek verleidt om een ruk aan de hendel te geven. Het 
publiek is overgeleverd aan het toeval. Wie wint, krijgt een kort luisterverhaal te horen. 
Wie verliest, mag het nog eens proberen.  
En, zoals het leven een gok is, speelt de machine de verhalen in een willekeurige 
volgorde af. Veertien luisterverhalen en een veelvoud aan korte quotes onthullen 
opmerkelijke overlevingsstrategieën en levensbepalende momenten uit een 
mensenleven. Stuk voor stuk zetten de verhalen aan tot verwondering over de 
veerkracht en vindingrijkheid van de mens; van onverwachte liefde op de Keileweg, de 
boedelbak als thuis tot de mystieke vervoering van een beroepscrimineel. 
 
Zien en horen	  
De feestelijke onthulling van de Verhalenmachine vindt zaterdag 13 september 2014 
plaats in de Pauluskerk van 19.00 tot 21.30 uur, tijdens 24 uur cultuur. Het is de kick-off 
van een tournee die een jaar langs verschillende Rotterdamse instellingen en locaties 
zoals o.a. het Nederlands Fotomuseum, Erasmus Medisch Centrum, de Centrale 
Bibliotheek, NAS dagopvang, de stadswinkel en de Albert Heijn gaat. Iedere locatie haakt 
met eigen programmering in op het thema ‘de maakbaarheid van het geluk’. En de 
vertellers reizen als gastheren- en vrouwen mee met de Verhalenmachine. 
Fotografe Geertje van Achterberg legde de totstandkoming van project You win some, 
you lose some van begin tot einde vast. Tijdens de feestelijke onthulling toont Van 
Achterberg in de Pauluskerk een bijzondere fotoserie met onder andere haarscherpe 
portretten van de verhalenvertellers en deelnemende kunstenaars. 
	  
Website 	  
De projectwebsite www.rotterdamsgeluk.nl laat in tekst en beeld zien hoe project You 
win some, You lose some zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Nieuwsgierige 
bezoekers kunnen zich aanmelden om persoonlijk kennis te maken met een van de 
vertellers. Op de online agenda worden het tourschema van de machine en de 
randprogrammering door gastlocaties bekend gemaakt. 
 
Fondsen en samenwerkingspartners	  
‘You win some, you lose some’ is een project van Stichting Shoot-n-Share in 
samenwerking met Pauluskerk Rotterdam, Nico Adriaans Stichting, ViaKunst en 
Vrouwen-inloophuis De Paraplu. Het project is mede mogelijk gemaakt door: VSBFonds, 
SKANfonds, SIOC, Deelgemeente Rotterdam Centrum, Stichting Bevordering van  
 



 
 
 
 
Volkskracht, Stichting Rotterdam, FondsDBL, Stichting Solidarodam, Haëlla Stichting en 
G.Ph. Verhagen-Stichting.  	  
 
Project online	  
www.rotterdamsgeluk.nl	  
www.facebook.com/ywsyls	  
www.twitter.com/project_YWSYLS 
 

 
 

	  
Verhalenmachine You win some, you lose some.  
Foto Harry Schumacher. 
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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. 


