Stad Kortrijk stelt woordkunstenaar Bart Jaques aan
als eerste Letterzetter van de stad
De Stad Kortrijk stelt woordkunstenaar Bart Jaques aan als eerste Letterzetter van de stad. Hij
zal die taak vervullen tot en met 31 maart 2017. De Oostendse dichter/performer/beeldhouwer
en keelgat van poëzieband Ten Adem werd unaniem verkozen door een onafhankelijke
professionele jury, samengesteld door Bibliotheek Kortrijk.
De komende twee jaar voert de Letterzetter een collectief aan van jonge woordkunstenaars, niet ouder dan
30 jaar en afkomstig of woonachtig in de regio. Samen met hen zal hij het woord in de leefwereld van de
Kortrijkse inwoners brengen. Met de aanstelling van Bart Jaques als Letterzetter en het bouwen aan een
collectief van jonge woordkunstenaars kiest de stad voor een innovatief en atypisch stadsdichterschap.
Bart Jaques
De kogel is door de kerk. De eerste Letterzetter van de Stad Kortrijk is Bart Jaques (°1982), geboren in
Oostende maar woonachtig in Gent. De veelzijdige Bart Jaques is dichter, performer, beeldhouwer en
frontman van de poëzieband Ten Adem. Onder het pseudoniem Bardthesque is Bart Jaques een gereputeerd
poetry slammer, een relatief nieuwe vorm van poëzieperformance. Hij haalde tot tweemaal toe de finale van
het Belgisch kampioenschap Poetry Slam en werd eerder dit jaar geselecteerd voor het project
‘Slamlezingen’, een proefproject van het Vlaams Fonds voor de Letteren en ARType vzw. Het doel van het
project is het kenbaar maken van poetry slammers bij een breder publiek. Als frontman van de poëzieband
Ten Adem timmert hij gestaag aan een opmars in het Belgische en Nederlandse muziekcircuit. Op 30 april
2015 verschijnt de debuutplaat van Ten Adem. Bart Jaques geeft zijn werk uit bij uitgeverij Poëziecentrum
Gent.
Letterzetter zkt lettertypes
De bekendmaking van Bart Jaques als eerste Letterzetter van de stad gaat gepaard met de lancering van de
campagne ‘Letterzetter zkt lettertypes’. Op het campagnebeeld zien we de Letterzetter verhuld in literaire
referenties, teksten van zijn hand maar ook beelden van literaire helden die hem hebben geïnspireerd. In de
campagnevideo roept hij jonge woordkunstenaars tussen 15 en 30 jaar en afkomstig, woonachtig of
studerend in regio Kortrijk op om deel uit te maken van een collectief van woordkunstenaars die het woord
zichtbaar maken in de publieke ruimte. De campagne werd vormgegeven door Jeroen Mylle en Fabrice
Parent. Wie deel wil uitmaken van dit collectief kan zich kandidaat stellen via de website
www.kortrijk.be/letterzetterzktlettertypes.

Innovatief stadsdichterschap
Het is de eerste keer dat de Stad Kortrijk een Letterzetter aanstelt. Met een modern, atypisch, divers en
innovatief stadsdichterschap wil de Stad Kortrijk het woord op een creatieve, vernieuwende manier in de
leefwereld van de inwoners brengen. Tegelijk wil het jong talent ontdekken en jong schrijverschap
stimuleren. Het project is een realisatie van de Stad Kortrijk, Bibliotheek Kortrijk en vele Kortrijkse
partnerorganisaties.

Meer info:
Link naar de video: https://youtu.be/ZTQOPmwz7xA
Meer info (incl. aanvragen voor foto en interview Letterzetter):
Vincent Coomans – vincent.coomans@kortrijk.be – 056 27 75 47
An Vandersteene, schepen van Cultuur, 0475 68 62 01

