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Kanshebbers VSB-
Poëzieprijs op tournee in
VERS 2016
Pieter Boskma, Geert van Istendael, Ilja Leonard Pfeijffer,
Toon Tellegen en Maud Vanhauwaert dingen met hun
bundel mee naar de VSB Poëzieprijs 2016.

Hun genomineerde bundels spelen een centrale rol in ons
programma VERS 2016. Zo maken duizenden kinderen en
jongeren uit heel Nederland en Vlaanderen kennis met de
beste en meest actuele Nederlandstalige poëzie.

Van 23 november tot en met 31 mei treden deze vijf
dichters op in VERS revues, debatten en talkshows door
heel Nederland en Vlaanderen. 
Meer informatie over VERS 2016

Poëzie van binnen naar
buiten
In 2014 en 2015 deden scholen uit Amsterdam Zuidoost,
Dronten, Oss, Zwartsluis en Zwolle mee aan ons
programma Poëzie van binnen naar buiten.

School der Poëzie ontwikkelde voor elke plaats een bundel
vol gedichten, liedjes, raps, foto`s en verhalen. Via poëzie
maken de jongeren kennis met bijzondere locaties en
gebeurtenissen in hun omgeving.

De eerste exemplaren werden tijdens feestelijke
presentaties aangeboden aan burgemeesters of
wethouders. Klik op (één van) de covers voor een
fotoverslag.
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1 december: finale
KunstGedichten
De hele maand november schrijven jongeren van
Amersfoortse VMBO scholen gedichten bij de
tentoonstelling expeditie land art in kunsthal KAdE. 

Op 1 december 16.00 uur dragen genomineerde leerlingen
in de finale hun gedicht voor bij het kunstwerk dat de
inspiratiebron voor het gedicht vormde. Iedereen is van
harte welkom!

Lees verder
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In Zwolle deden leerlingen van het Carolus Clusius College hun eerste ervaring op door als ‘writers on tour’
gedichten te schrijven met o.a. het voetbalstadion van PEC Zwolle als bron van inspiratie. Zo schreef Frank

Reuvers een ode aan de lift.

Copyright © 2015 School der Poëzie. .

http://www.twitter.com/@schoolderpoezie
https://www.facebook.com/School-der-Po�zie-133403806702516/timeline/
http://www.schoolderpoezie.nl/


Nieuws - Kanshebbers VSB Poëzieprijs op tournee in VERS 2016

file:///C|/...p/Nieuws%20- Kanshebbers%20VSB%20Poëzieprijs%20op%20tournee%20in%20VERS%202016%20november%202015.html[4-10-2016 13:35:54]

School der Poëzie
Postbus 11755 | 1001 GT Amsterdam
telefoon 020 330 78 17 
info@schoolderpoezie.nl | www.schoolderpoezie.nl

Nieuwsbrief instellingen wijzigen? Klik dan op deze link: update your preferences 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan op deze link: unsubscribe from this list

mailto:info@schoolderpoezie.nl
http://www.schoolderpoezie.nl/
http://schoolderpoezie.us4.list-manage2.com/profile?u=bc2640c195effac00e92c59ef&id=75199ffbd1&e=[UNIQID]
http://schoolderpoezie.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=bc2640c195effac00e92c59ef&id=75199ffbd1&e=[UNIQID]&c=3f6d540c3f
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=bc2640c195effac00e92c59ef&afl=1

	Lokale schijf
	Nieuws - Kanshebbers VSB Poëzieprijs op tournee in VERS 2016


