Sterven Robin Williams bij bosdichters was 1 van zijn films ons huismerk. Dead
Poets Society http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php Met verdriet treuren de muzes
om hun jonge held van 63. Talrijke films gaan over levenshoop; moed & kracht tot verandering; optimisme & levensvreugde in kleine dingen. Helaas vallen personage & acteur niet
helemaal samen www.poeziebos.be Hierna link & poëziefragmenten uit de film ' Dead Poets
Society ' https://www.filosofie.nl/nl/dossier/50/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=veYR3ZC9wMQ https://www.youtube.com/watch?v=-VUV2Yl8gsI
https://www.youtube.com/watch?v=vq_XBP3NrBo https://www.youtube.com/watch?v=S6xyHna-NuM

Oorsprong van de naam
'Lappersfort Poets Society'
https://www.youtube.com/watch?v=qSjxkbe_Vr4

FOTOREPORTAGE: Voorstelling van 'Stem van brood
en bossen'
De Lappersfort Poets Society is een kring dichters (met
helaas één dode dichter: wijlen Mark Braet) die onze
bezorgdheid voor de aarde in poëzie heeft gegoten. Net
zoals in de film (*) "Dead Poets Society" ervaren wij de
natuur en de bossen als wezenlijk deel en bron van leven.
(*) In de Peter Weir-film Dead Poets Society speelt Robin
Williams John Keating, een poëzieleraar aan het stijve
Welton College - waar orde, tucht en discipline heersen van de jaren vijftig die zijn pupillen leert te luisteren naar
de stem van hun hart. Op Welton College is de boodschap:
"De Oudste Eik"
laat je meedrijven met de stroom en je wordt vanzelf
dokter, advocaat of bankier. Keating wil zijn leerlingen op
het hart drukken dat ze af en toe ook eens de ramen van hun hart moeten opengooien...
Keating is geen wereldverbeteraar of vernieuwer. Hij heeft alleen een bijzondere
interesse voor de mens en zijn gedragingen. "Wees jezelf en denk voor jezelf" zijn de
levenswijsheden die hij wil verkondigen. Hij gebruikt verzen en romantiek om deze
doelstelling te verduidelijken: "I went into the woods to live deliberately...and not, when
I came to die, to discover that I had not lived (Thoreau). Voor zijn leerlingen is Keating
de levensleraar die hen inspireert tot het ontdekken van zelfexpressie, passie en moed.
Keating geeft zijn leerlingen de moed om voor zichzelf op te komen en laat hen inzien
dat in eenieder creativiteit schuilt. Hij is iemand die luistert en die hen tactvol uitdaagt.
Hij brengt de leerlingen wel aan het lachen door bovenop zijn lessenaar te springen om
"zichzelf eraan te herinneren dat we permanent de dingen vanuit een andere
gezichtshoek moeten zien". De titel Dead Poets Society verwijst naar een geheim clubje
dat Keating oprichtte tijdens zijn eigen Welton-tijd. Wanneer enkele leerlingen dit
ongewone verleden van hun leraar ontdekken, beslissen ze de Dead Poets Society weer
op te richten. Tijdens hun onschuldige nachtelijke bijeenkomsten dragen ze
zelfgeschreven gedichten voor.

