27.11.14 Brugse Vrije Stadsdichters

POËZIE

Date: 27 nov 2014 | Time: 20:00
Place: De Reyghere salon | City: Brugge, België
Sedert enkele jaren leeft in Brugge een ondergrondse poëziebeweging. Een
collectief dat dichters aan Brugge tracht te binden en dat de straten wil laten
ademen met taal, zoals bossen dat doen door bomen. Een van de manieren
waarop dat naar buiten wordt gebracht is via het vrije stadsdichterschap. Na
Hedwig Speliers en Peter Theunynck is de derde stadsdichter in deze jonge
traditie de getalenteerde Lies Van Gasse. Zij volgt de Brugse actualiteit en
haakt haar gedichten eraan vast.
Om dit stadsdichterschap dubbel en dik in de kijker te zetten organiseren
boekhandel De Reyghere en de Brugse Boekhandel samen een mooi
avondprogramma rond de geëngageerde dichters en hoe die hun sporen in
de stad nalaten.
20u00 bij boekhandel De Reyghere
Peter Theunynck stelt zijn gloednieuwe dichtbundel aan u voor en we
genieten samen met Lies Van Gasse van haar project rond Mongolië en haar
aankomende nieuwe verzameling graphic poems.
20u30 wandeling door de stad
Hoe beter kunnen we de Brugse stadsgedichten aanhoren dan bij de plaatsen
waarvoor ze werden geschreven? Bij wijze van een beknopte wandeling staan
we stil bij enkele locaties in de binnenstad en luisteren naar het proclameren
van de gedichten via de stadsdichtersmegafoon. Op die manier vervolgen we
onze weg naar de Brugse boekhandel.
21u00 bij de Brugse Boekhandel

Bij de Brugse Boekhandel gaan we dieper in op het stadsdichterschap. We
lichten het concept toe, blikken terug op de afgelopen jaren en genieten
verder van enkele stadsgedichten.
Het vrije stadsdichterschap is een initiatief van het Poëziebosnetwerk (zie
website) en wordt mee ondersteund door boekhandel De Reyghere en de
Brugse Boekhandel. De stadsgedichten van Lies Van Gasse zijn via deze link
terug te vinden: Kanten Stad op Blogspot.
Deelname aan deze avond is gratis, maar inschrijven is wenselijk via e-mail,
telefonisch of via aanmelding in de boekhandel.

Information:

Telephone: 050 33 34 03
Email:
klantendienst@dereyghere.be
Address:
Markt 12, 8000 Bruges, Belgium

http://www.dereyghere.be/index.php/onzeagenda/83/event_details
( de mensen horen haar in dezelfde tuin ) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO
Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars U
kan dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte
schenken http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voorbrugge-2013
Meer muzes ? http://petertheunynck.wordpress.com/2014/03/27/interview-met-lies-vangasse/ http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/
http://www.poeziebos.be/Home/StadsgedichtenvoorBrugge.aspx ( gedichten stadsdichteres
lies ) http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php www.kantenstad.blogspot.be
http://petertheunynck.wordpress.com/2014/06/24/city-poems-for-bruges/
Sound ?
1) https://soundcloud.com/petertheunynck/lies-van-gasse
Beluister hier Lies Van Gasse & Peter Theunynck, vrije Brugse stadsdichters 2013-2014
powered by www.poeziebos.be www.brugseboekhandel.be www.dereyghere.be
www.decontrabas.com
2) Beluister Brugs erestadsdichter Hedwig Speliers op
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901 bij de presentatie van dichtbundel ' De
stem van de stad ' te koop on line & in de boekhandel. Ook te downloaden op
www.poeziebos.be Beluister voorganger Hedwig Speliers oud-stadsdichter Brugge Anthonis
de Roovere http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32107

3) Lees hier 10 gedichten Vredesbospoëzieroute Praatbos. Zomer 2014. Dank aan ANB &
de vredesbosdichters van de Lappersfort Poets Society
+ Lees hier de 20 gedichten uit de derde editie Hugo Clauspad, Lappersfortbos. Lichtmis
2014. Met dank aan ANB & de bosdichters

Ook de Brugse vrije stadsdichters zijn er aanwezig met enkele gedichten.

