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VERS Slotmanifestatie: één groot poëziefeest
Na spannende VERS voorrondes kwamen er op dinsdag 31 mei honderden kinderen en
jongeren naar Amsterdam om op te treden of hun klasgenoten aan te moedigen bij één van de
grote VERS Finales. Wat was iedereen goed zeg. Geëngageerd, beeldend, humoristisch. 'Dit is
de nieuwe generatie dichters'. Aldus de jury. Een welverdiend applaus voor alle deelnemers!
Kijk op onze website voor een fotoverslag en alle winnende gedichten. Meer foto`s op onze
Facebookpagina. Hieronder het gedicht van Pien van Keulen uit Dronten! Zij kwam als eerste
prijswinnaar uit de bus bij de grote VERS Finale voor kinderen!
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Kom je ook? Zondag 12 juni
= Juni Gedicht!
Aanstaande zondag, van 11.00 -18.00 uur, vindt Juni
Gedicht plaats in het Westerpark in Amsterdam. Meer dan
40 dichters, performers en musici treden op tijdens dit
(gratis) poëziefestival. Ga op ontdekkingstocht door de
Westergasfabriek, zoek de dichters en luister naar hun
woorden. Klik hier voor het programma! Vanaf 11:00 uur
worden bij de ingangen van het Westerpark de
plattegronden uitgedeeld.Meer informatie op onze
website en Juni Gedicht Facebookpagina!

LiteraTour: een fysiek en
uniek literair avontuur!
School der Poëzie participeert in het project LiteraTour. 25
jongeren, afkomstig uit Nederland, Duitsland & Vlaanderen,
fietsen deze zomer van Maastricht naar Frankfurt. Het
startschot voor de fietstocht wordt gelost op zaterdag 16
juli. Twee weken later - op 24 juli - komen ze aan in
Frankfurt am Main. Onderweg werken zij in een artistieke
en internationale context aan een serie producten en
uitvoeringen. Denk aan bijvoorbeeld een online blog,
poetryslam, gedichten en rapmuziek. Ze worden
ondersteund door professionele coaches, een
overkoepelend productieteam en zelfs een meerijdende
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radio truck! Het resultaat wordt gepresenteerd tijdens de
beroemde Frankfurter Buchmesse; de meest imposante
boekenbeurs ter wereld.
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