
POEZIEBIEB-APP
GRATIS TE DOWNLOADEN TIJDENS DE POEZIEWEEK

Tijdens de Poëzieweek kan iedereen de speciale PoëzieBieb-app 
downloaden via iTunes of Google Play om zo vier weken lang tien 
dichtbundels gratis digitaal te lezen. 
In deze app verschijnen namen als Ilja Leonard Pfeij� er, Hugo Claus, 
Jules Deelder en Ellen Deckwitz. Na vier weken verdwijnt de bundel 
uit de app maar van elke bundel blijft wel één gedicht een heel jaar 
beschikbaar. 
De PoëzieBieb-app  is ontwikkeld door Bibliotheek.nl.

activiteiten in de marge
TOAST LITERAIR MET ANN DE CRAEMER
ZONDAG 18 JANUARI | 10.30 UUR

Davidsfonds Kortrijk, Oxfam Bookshop en de leesgroepen Lucerna 
en Lectura nodigen schrijfster Ann De Craemer uit voor een 
feestelijke inzet van het nieuwe jaar met een hapje en een drankje. 

Ann De Craemer debuteerde met ‘Duizend-en-één dromen. Een 
reis langs de Trans-Iraanse Spoorlijn’ dat genomineerd werd voor 
de VPRO Bob de Uylprijs als beste literair-journalistieke reisboek. 
Haar prozadebuut ‘Vurige tong’ bezorgde haar in 2011 de Bronzen 
Uil-lezersprijs van de krant ‘De Morgen’. Voorts bracht ze ‘Het kleine 
zwarte visje’ (2011) en ‘De Seingever’ (2012) uit. Haar nieuwste 
roman ‘Kwikzilver’ verscheen in 2014. 

Oxfam Bookshop, Budastraat 21, 8500 Kortrijk | € 5

KORTRIK CUPIDO
ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 JANUARI 2015

Kortrik Cupido brengt dit jaar een heel gevarieerd programma. 
Dichters, muzikanten, kunstenaars, handelaars en horecazaken slaan 
de handen in elkaar en zetten de toon in onze stad. 

Laat je meevoeren met de tango d’amour en bezoek de vele 
kraampjes op de Cupido Ramblas of schrijf je in voor de Cupido 
wandeling.

www.kortrijkcupido.be

BRASSERIE CUPIDO
ZATERDAG 14 JANUARI 2015 | 20 UUR | GRATIS

Romantische poëziemomenten op verschillende locaties in de stad.

20 - 20.15 u. |  locaties: Vagant, Botero, César, deDingen, Hoochie Coochie

LETTERZETTER
VACATURE

Samen met Stad Kortrijk en de Kortrijkse partnerorganisaties zoekt 
Bibliotheek Kortrijk voor de allereerste keer een ‘Letterzetter’. 
Als ‘Letterzetter’ word je gedurende twee jaar (2015-2016) coach 
van een jong en divers collectief bestaande uit kunstenaars, 
muzikanten, theatermakers, dichters, schrijvers, � lmmakers en 
dansers bij wie het woord een centrale rol opeist in hun werk. 

Zin om je kandidaat te stellen? 
Vul dan het online formulier in dat je vindt op de website. 
Een objectieve vakkundige jury nodigt wie best binnen het pro� el 
past uit voor een gesprek.

www.kortrijk.be/stadzoektletterzetter | info via vincent.coomans@kortrijk.be

MET ZINGEN IS DE 
LIEFDE BEGONNEN

Voorbij het leven begint de poëzie, 
het is de geconcentreerde vorm ervan. 

Een vrijplaats, een laboratorium. 
Waar een schoonheid wordt geboetseerd 

die niet per se mooi hoeft te zijn. 
Waar een waarde wordt gecreëerd die niet in geld uit te drukken valt, 

en een waarheid die we niet altijd horen willen 
en die niet altijd juist hoeft te zijn. 

Het is een spel buiten de lijnen, 
waarvan de regels voortdurend veranderen, 

zonder scheidsrechter, zonder begin en zonder eind. 
Een spel dat, zoals elk spel, het beste is als het op een vrolijke wijze 

en toch uiterst serieus wordt gespeeld.’ 

Rick de Leeuw
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PROGRAMMA POEZIEWEEK 2015 IN KORTRIJK

ZONDAG 18 JANUARI
Toast literair met Ann De Craemer

WOENSDAG 28 JANUARI
De gemaskerde man: op zoek naar Nietszche

DONDERDAG 29 JANUARI
Proclamatie poëziewedstrijd ‘Vrede’

ZATERDAG 31 JANUARI
Oorlogspoëzie met een roos in het geweer

WOENSDAG 4 FEBRUARI 
Jongerenevenement ‘Wanted’

ZONDAG 8 FEBRUARI
Het Penhuis met Anton Korteweg

ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 FEBRUARI
Kortrik Cupido

Vorm
geving: Team

 Com
m

unicatie, Stad Kortrijk

PROCLAMATIE POEZIEWEDSTRIJD ‘VREDE’
DONDERDAG 29 JANUARI 2015 | 19 UUR | GRATIS

Tijdens de proclatie maakt het Willemsfonds de winnaar bekend van 
de Poëziewedstrijd met thema ‘Vrede’. Deze wedstrijd stond open 
voor jongeren. Dichter Xavier Roelens modereert de avond en de 
winnaars lezen hun gedicht voor. 

Boekhandel Theoria, O.L.V.-straat 22, 8500 Kortrijk

OORLOGSPOEZIE MET EEN ROOS IN HET GEWEER
ZATERDAG 31 JANUARI 2015 | 15 UUR | GRATIS

“Mourir pour la Patrie… C’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie. 
Dulce et decorum est pro patria mori… Of wat is het heerlijk en 
roemrijk voor het vaderland te sterven! Toch? Oorlogspoëzie, met een 
roos in het geweer.”
Stefan Vancraeynest toont door en met poëzie en verhalen van enkele 
Engelse, Franse en Belgische auteurssoldaten hoe absurd en zinloos 
de Groote Oorlog eigenlijk was…

Oxfam Bookshop, Budastraat 21, 8500 Kortrijk
bookshop.kortrijk@oxfamsol.be - 0475 35 12 54

JONGERENEVENEMENT ‘WANTED’
WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015 | 18 UUR | GRATIS

‘Wanted’ betekent de o�  ciële start van de promotiecampagne 
‘Lttrzttr zkt lttrtyps’. Gedurende twee jaar krijgt een jong collectief 
van woordkunstenaars (dansers, theatermakers, cineasten, 
schrijvers, dichters, beeldend kunstenaars en muzikanten) die het 
woord hanteren als centraal thema in hun werk de kans om de 
krachten te bundelen en het woord op een eigentijdse manier in het 
Kortrijkse straatbeeld te brengen. Ze worden hierin begeleid door de 
allereerste ‘Letterzetter’ van de stad. 

Tijdens het startmoment trekt de campagne zich op gang met 
workshops/ateliers waarmee jonge woordkunstenaars (<30 jaar en 
uit regio Kortrijk) alvast kunnen proeven van wat het kan zijn deel 
uit te maken van het collectief. 

JC Tranzit, Magdalenastraat 48, 8500 Kortrijk | Geef een seintje voor je komt via 
jeugdcentrum@kortrijk.be - 056 27 73 40 | www.kortrijk.be/wanted

HET PENHUIS MET ANTON KORTEWEG
ZONDAG 8 FEBRUARI 2015 | 10.30 UUR

Anton Korteweg publiceerde sinds zijn debuut in het literaire tijdschrift 
Tirade in 1968 met regelmaat dichtbundels. Zijn poëzie kenmerkt 
zich door de ironische beschrijving van kleine gebeurtenissen die 
gevoelens van melancholie oproepen. ‘Melancholie van authentieke 
kwaliteit’, schreef Rob Schouten over zijn werk. Voor zijn poëzie kreeg 
Korteweg in 1986 de A. Roland Holst-Penning. Gastheer is Carl De 
Strycker, de huidige directeur van het Poëziecentrum in Gent.

Centrale bibliotheek, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk | VVK € 7 - ADD € 8 - EYCA €5 
(telkens drankje inbegrepen) | reserveren via UiT in Kortrijk - 056 23 98 55
bibliotheek@kortrijk.be - 056 27 75 00

DE GEMASKERDE MAN: OP ZOEK NAAR NIETSZCHE
WOENSDAG 28 JANUARI 2015 | 19 UUR | GRATIS

‘Bibliothecaris-voor-één-dag’ Tony Malfait vertelt het levensverhaal 
van Nietzsche met als leidraad het boek ‘Menselijk al te menselijk’ 
(1878-1879) waarin hij op zoek gaat naar het citaat: “De mens mag 
zich nog zo wijd met zijn kennis uitrekken, zichzelf nog zo objectief 
voorkomen: per slot van rekening brengt het hem toch niet meer op 
dan zijn eigen biogra� e.”

Het boek bestaat uit 1400 losse, korrelige fragmenten en 
éénregelige zinnen waardoor je als lezer zonder kompas of gids 
hopeloos verdwaalt. Maar met de hulp van Tony Malfait ontdek je 
wat Nietszche écht wil aantonen, namelijk dat de moderne mens 
met al zijn kennis niet meer is dan een plakboek van verzonnen en 
bestaande verhalen.

Tony Malfait (1963) is een wetenschapper met passie voor 
boeken en muziek. Hij doctoreerde aan de KULAK, leidt een 
onderzoekscentrum, organiseert beelden- en poëzievoorstellingen 
en geeft lezingen over ‘vrije geesten’ als Voltaire, Nietzsche en Bob 
Dylan.

Centrale bibliotheek, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk | forum

POEZIEWEEK 2015
MET ZINGEN IS DE LIEFDE BEGONNEN

Poëzie lijkt zich soms in de marge van de kunsten te bevinden, het 
kleine broertje van de literatuur, de verstekeling van de letteren. 
Maar één keer in het jaar worden de straten met poëzie versierd, 
wordt de radio bezet door de stemmen van de poëzie en ligt tussen 
de waar van de slager een vers gedicht. 

‘Met zingen is de liefde begonnen…’, dat is het thema van de 
Poëzieweek 2015. Net als vorig jaar is de gedichtendag, deze keer 
op donderdag 29 januari 2015, de start van een heuse poëzieweek, 
die o�  cieel tot en met woensdag 4 februari 2015 loopt maar in 
Kortrijk ook een opstap is naar de valentijnsactie ‘Kortrik Cupido’. 
De campagne dijt zo verder uit in februari. In 2015 leren we ook de 
eerste ‘Letterzetter’ van de stad kennen en laten we die gedurende 
twee jaar samenwerken met jonge, gretige woordkunstenaars. 

ACTIVITEITEN IN KORTRIJK

Verschillende Kortrijkse partners werkten een weekprogramma 
uit dat bol staat van interessante voordrachten, leuke workshops 
en � jne literaire ontmoetingen. In deze brochure zetten we alle 
activiteiten op een rijtje en stellen we jou het programma van alle 
samenwerkende partners voor.  

www.kortrijk.be/poezieweek2015

In samenwerking met:
Openbare Bibliotheek Kortrijk, Stad Kortrijk, Oxfam Bookshop, 
Willemsfonds, Davidsfonds, Vormingplus MZW, JC Tranzit, Medialab 
Quindo, Boekhandel Theoria

www.kortrijk.be/poezieweek2015
056 27 75 00 | bibliotheek@kortrijk.be

www.facebook.com/bibliotheekkortrijk
twitter mee! #bibkortrijk #poezieweek©  Jacky Honore
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