Gedichtendag met Peter Theunynck en Luuk Gruwez in de Brugse bibliotheek & Lichtmis
2 februari 2014 in het Lappersfort Poëziebos met de Brugse vrije stadsdichteres …

1) Gedichtendag met Peter Theunynck en Luuk Gruwez
De vijftiende Gedichtendag op 30 januari 2014 is de start van de Poëzieweek die loopt tot 5
februari en Verwondering als thema heeft. Hoofdbibliotheek Biekorf (Kuipersstraat 3, Brugge) biedt
op Gedichtendag traditiegetrouw een middagprogramma aan: tussen 12.30 en 13.15 uur dragen
dichters Peter Theunynck en Luuk Gruwez in de leeszaal voor uit eigen werk. Inschrijven is niet
nodig. De toegangsprijs bedraagt vier euro.
Peter Theunynck woont en werkt in Antwerpen. Hij is freelance tekstschrijver, dichter en
biograaf. Hij publiceerde verschillende dichtbundels die geprezen worden om hun taalmuziek,
schitterende beelden en precieze observaties. Het is poëzie die zichtbaar maakt wat we niet kunnen
verklaren… In 2010 verscheen zijn opgemerkte Karel van de Woestijnebiografie.
Luuk Gruwez dicht over de grote thema’s: leven, liefde, ziekte, vergankelijkheid en de dood. Hij
had columns in De Standaard en in De Morgen. In 2009 kreeg hij van het publiek de Herman de
Coninckprijs voor zijn gedicht ‘Moeders’ (uit zijn bundel ‘Lagerwal’). Hij verzorgde in datzelfde jaar
ook het Gedichtendagessay ‘Pizza, peperkoek en andere geheimen’. Met zijn recentste bundel
‘Wijvenheide’ was hij genomineerd voor de prestigieuze VSB-Poëzieprijs. Hij is een van de meest
gebloemleesde dichters uit het Nederlandse taalgebied.
De Brugse tweeling Tania en Veerle D’Hoest verzorgt de muzikale omkadering op gitaar. Samen
met Willemijn Vermeir en Leen Langenbick vormen ze doorgaans het professionele gitaarkwartet
‘Four Times a Lady’, dat eind 2012 zijn eerste cd ‘Here and Now’ uitbracht.
Info
Openbare Bibliotheek Brugge, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge – t 050 47 24 00,
bibliotheek@brugge.be - www.brugge.be/cabrio
2. Inwandelen derde editie Hugo Clauspad en blijde intrede stadsdichteres Brugge

Lappersfortbos 2 februari, Lichtmis 2014 : Blijde intrede stadsdichteres Brugge & inwandelen nieuwe
poëzieroute Hugo Clauspad. Welkom ! ( toegang gratis )
2 februari 2014 inwandelen Hugo Clauspad 3 met stadsdichteres
http://www.mijnevent.be/nl/organizer/events/view/event-id/51705
http://www.poezieweek.com/activiteiten-overzicht.html?cnpage=1&cdbid=c5b0ee18-73a1-42c3-8de0d9a60ceed81d
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/opening-vernieuwde-hugo-clauspad-poeziebos-aanstel/c5b0ee18-73a142c3-8de0-d9a60ceed81d
https://www.facebook.com/events/355824171219793/
Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos
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-voor-brugge-2013
http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php www.kapersnest.be
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