Welkom in de Poëzieweek in het Lappersfortbos op zondag 29 januari 2017 met
Brugse dichters Ann Vanneste & Jaak Vissenaeken, erestadsdichter Marcus
Cumberlege ( Nederlands - Engels ) & Patrizia Morotti ( Italiaans - Nederlands )
14u30 ( toegang gratis, bij regenweer paraplu & laarzen ) Onderaan beeld affiche.
Info Marcus www.marcuscumberlege.com http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx
Info Patrizia Lees hier het Brugsch Handelsblad over " Een handvol Poëzie " van Marcus Cumberlege.
Met dank aan Stefan Vankerkhoven in het Brugsch Handelsblad van vrijdag 13 mei 2016 ( met mooie
broederlijke foto van Marcus bij Herman Leenders, de vijfde vrije Brugse stadsdichter )
Info Ann Vanneste & Jaak Vissenaeken

‘Een vreemde wending’ tweede dichtbundel van Ann Vanneste, met gastdichter
& schrijver: Jaak Vissenaeken
Zes jaar geleden debuteerde Ann Vanneste met haar dichtbundel ‘Om de kat te
plagen’. Een verzameling van persoonlijke teksten die ze schreef over het opgroeien
van haar dochter. Haar nieuwe werk, ’Een vreemde wending’, handelt over
onverwachte gebeurtenissen die een bres slaan in de realiteit. Het is een reflectie
over bizarre en absurde situaties waarover ze las en die ze zelf ook ervaarde. “Die
toevalligheden zijn soms wrede gebeurtenissen, ze roepen vragen en intense
emoties op. Waarom gebeurt er wat er gebeurt, is het toevallig?”, vraagt ze zich af.
Naast de poëzie bevat ‘Een vreemde wending’ ook vier foto’s, details van de
boerderij waar ze opgroeide.

Jaak Vissenaeken, auteur en acteur, komt voor de gelegenheid voorlezen uit het
werk van Ann Vanneste. Hij heeft een zeer gevulde carrière achter de rug, voor, op
en naast het podium, in tv-series en films.
Na een halve eeuw weg van Brugge is hij terug. En de stad overrompelde hem. Daar
moest iets van komen. Inderdaad, het resultaat is een monoloog over een Brugse
wijntapperfamilie, geregisseerd door actrice en kunstschilder, en vrouw van Jaak,
Annelies Vaes.
Jaak speelt elke eerste zondag van de maand ‘SJARREL, de WIENTAPPER’
Elke laatste zondag van de maand ‘TACHTIG = PRACHTIG’
Telkens om 15 u in het stemmig zaaltje van harpist Luc Van Laere , Site Oud Sint
Jan .( Toegang vrij en gratis reserveren 050 37 35 20 )
Un monde pour demain – Yannick Noah
https://www.youtube.com/watch?v=TmDNNutak4E aux arbres 2017
hoog tijd, landgenoot :
we mogen de boom in,
de boom die er staat
voor morgen
deze aarde: aan ons
om ervoor te zorgen
of de gassen zullen
ons verstikken en worgen
de boom in, landgenoot,
aan ons de keuze
voor leven of dood
zo gaat onze leuze
meer dan hoog tijd
is het geworden;
we doen verder met de strijd
of de sprinkhanen komen met hun horde. Staf de Wilde

Verantwoordelijke uitgever: Luc Vanneste 050/39 09 57

Seizoenswandelingen
LappersfortPoëziebos
met boswachter-stadsdichters
Start aan hoofdingang Lappersfortbos ANB-bord Hoek Ten Briele /
Vaartdijkstraat ( bij regenweer : paraplu & laarzen ) Duur : 90 min
Geleide wandeling zondag 29 januari ( zie boven voor meer info over de vier dichters )
& zondag 15 oktober 2017 ( stadsdichter Herman Leenders & bosdichter Peter Theunynck )
Saccasyn
& gedichtendag
25/1/2007
met
poëziewandelroute,
( 14u30
verzamelen
ANB-bord kanaalhoek
Ten Briele
– gratis
) www.poeziebos.be 11u
www.natuurenbos.be/lappersfortbos https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugoclauspad-voor-poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84
Info & gedichten op www.poeziebos.be Elke dag van zonsopgang tot zonsondergang is de
derde editie poëziewandelroute langs het Hugo Clauspad op deze Brugse rust- & stilteplek
vrij toegankelijk & leesbaar. Zorg voor deze ademruimte & bekijk sites www.poezieweek.com
www.weekvanhetbos.be www.bosplus.be www.natuurpunt.be www.bblv.be www.q2c.be

zondag 29 januari 2017

zondag 15 oktober 2017

& dagelijks van zonsopgang tot
zonsondergang Hugo Clauspad
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