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Tom Van Outryve  
Tom vertelt verhalen. Alleen, met andere vertellers, met muzikanten, met dichters, … In 
samenwerking met beeldende kunstenaars, met dansers en danseressen.  
Op festivals, op scholen, op straat, op restaurant of op café, in zalen, in galerijen, in musea, in het 
bos, op het platte land, in de stad. Voor jong, voor oud en voor iedereen daartussen.

de Belleman

Ceremoniemeester, gids, deurwachter, wandelend merkpunt, sociale ijsbreker, ordeschepper 
en bodyguard, maar bovenal belleman Peter Arthur Caesens vindt de aanwezigheid van een 
belleman onontbeerlijk, vooral ‘in situaties waar chaos en miscommunicatie dreigt’. Om die 
reden schakelen we hem in om zijn groep van locatie naar locatie te gidsen en onderweg zijn 
bulderstem doorheen de Kortrijkse straten te laten galmen.

PRAKTISCH 
30 januari 2016 | gratis | starten doe je in groep bij Komma in de Lucht, O.L.V.-straat 20, 
Kortrijk om 19 u., 19.30 u. of 20 u. | vooraf inschrijven via de onthaalbalie van de centrale 
bibliotheek, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk | bibliotheek@kortrijk.be - 056 27 75 00

Wie zich vooraf inschrijft, krijgt een uniek aandenken aan de woordnacht. 

MEER INFO
www.kortrijk.be/bibliotheek/poezieweek 
www.kortrijk.be/letterzetterkortrijk

IN SAMENWERKING MET
vzw Wit.h, Boekhandel Theoria, Oxfam Bookshop, Davidsfonds Kortrijk, Willemfonds Kortrijk, 
Vormingplus MZW, The Lyrical Lounge Kortrijk, Theater Antigone en het Lettertype Collectief van 
Letterzetter Bart Jaques

MET ONDERSTEUNING VAN
Vlaams Fonds voor de Letteren



MEMENTO | WOORDNACHT
Op 30 januari 2016 organiseren enkele literaire partners voor het eerst onder de naam 
MEMENTO een woordnacht in Kortrijk. Duik met een performer het Kortrijkse nachtleven in 
en geniet van literaire interventies in tal van fijne locaties. Ontdek werk van jonge, Kortrijkse 
woordkunstenaars die deel uitmaken van het collectief van de Letterzetter en van enkele 
gevestigde waarden in het literaire landschap.

locatie 1  KOMMA IN DE LUCHT
Literaire tête-à-têtes met Lettertype Siel Verhanneman

Siel Verhanneman (°1989) woont en werkt in Kortrijk. Sinds 2012 publiceert ze poëzie en proza onder 
het pseudoniem Vijftiendeverdieping. Angst, verdriet, liefde en rouw staan centraal in haar werk. 
Vaak doemen haar rake teksten vanuit het niets op in je Instagram- en/of Facebook-nieuwsfeed. 
Sinds oktober 2015 werkt Siel samen met beeldend kunstenares en illustratrice Larissa Viaene aan 
een eerste dichtbundel die in het voorjaar van 2016 verschijnt. 

locatie 2   BOEKHANDEL THEORIA
Sylvie Marie

Sylvie Marie (°1984) woont in Gent. Sinds 2005 publiceert ze gedichten in literaire tijdschriften en 
staat ze regelmatig op het podium. In het voorjaar van 2009 verscheen haar debuutbundel Zonder 
bij Vrijdag/Podium. In datzelfde jaar won ze Humo’s Gouden Aap waardoor ze wekelijks een gedicht 
in het blad bracht. 
Met haar tweede bundel Toen je me ten huwelijk vroeg werd ze genomineerd voor de Herman 
de Coninckprijs, de JC Bloemprijs en de Eline van Haarenprijs. Haar derde bundel Altijd een raam 
verscheen in 2014. Sylvie Marie doceert literaire creatie in de academies van Tielt en Ieper en is 
redacteur bij het literaire tijdschrift Deus ex Machina.

locatie 3   CENTRALE BIBLIOTHEEK KORTRIJK
Campagne: je vroegste herinnering

Lettertype Mattijs Deraedt haalt voor de laatste keer jouw vroegste herinnering op. Mattijs, die 
zelf geen vroegste herinnering heeft, gaat daarna met de verzamelde herinneringen aan de slag. 
Memento gunt je de laatste kans om je herinnering binnen te brengen en zo kans te maken op een 
memorabel herinneringenpakket.

Rap op maat met Lettertype Siebrand Vancraeynest 
Lettertype Siebrand Craeynest (°1993) is een Kortrijkse rapper, moraalwetenschapper en bezieler 
van Auw La, het maandelijkse podium voor woordkunst dat doorgaat in de Faculteit Letteren & 
Wijsbegeerte aan de UGent. Tijdens Memento verzorgt hij een staaltje freestyle rap, ter plekke 
geïmproviseerde teksten aan de hand van door het publiek aangebrachte onderwerpen. 

locatie 4   OXFAM BOOKSHOP
The Lyrical Lounge presenteert Teddy Bair 
Teddy Bair maakt deel uit van het Gentse collectief Slambacht en is een gevestigde waarde in de 
slam poetry. Hij deelt met veel plezier verbale klappen uit.

locatie 5    WIT.H
Experimenteel, Spitant en Fijnzinnig!

Na doortochten in Antwerpen, Oostende, Roeselare, Gent, Frankfurt en Kortrijk werd de Vrijbus op 
rust gesteld. Deze Vrijbuiters bende laat drie sociaalartistieke dicthbundels en een podcast na, over 
verdriet en verlies, over hoop en kracht. Maar de literaire toeren van Wit.h en de Figuranten blijven 
onder stroom staan. Getuige: Peter Holvoet-Hanssen, Kenny Callens, Ann Cael en Hein Mortier 
brengen een performance met een best-off ever!

locatie 6   THEATER ANTIGONE
Voordracht Ruben Van de Woestyne

Lettertype Ruben Van de Woestyne (°1993) is een Waregemse dichter, performer en student filosofie 
aan de Ugent. Hij maakt binnenkort zijn publicatiedebuut in het literaire tijdschrift Kluger Hans. 
Tijdens Memento trakteert hij zijn publiek op een oprecht twijfelachtige voordracht.

locatie 7    VC MOZAÏEK 
Xavier Roelens

Xavier Roelens (°1976) schrijft poëzie, treedt op, geeft poëzieworkshops en coördineert 
Schrijversacademie. Hij was ruim vijf jaar hoofdredacteur van het literaire tijdschrift Kluger Hans. 
Momenteel werkt Xavier Roelens aan een bundel waarbij hij aan 365 mensen naar hun vroegste 
herinnering als kind vroeg. Op basis van die herinneringen schreef hij ruim 80 gedichten die eind 
2016 of begin 2017 verschijnen in een nieuwe dichtbundel. Tijdens Memento laat hij ons even 
voorproeven van dat werk.

JOUW LITERAIRE GIDSEN
Arthur Declercq Roelstrate 
Lettertype Arthur Declercq Roelstrate (°1997) schrijft sinds zijn dertiende poëzie en is bezeten 
door experiment en expressie. Hij nam eerder deel aan Kunstbende, de Soet gedichtenwedstrijd 
en Gebroken Wit. Arthur volgt les in het Conservatorium van Kortrijk. Tijdens Memento neemt hij je 
mee van locatie naar locatie.


