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Read My World: 6,7 en 8 oktober in de
Tolhuistuin (Amsterdam)
Ruim 100 auteurs, journalisten, muzikanten en artiesten verzamelen zich en zorgen voor een
rijk palet aan literaire programma's, van discussies tot performances. School der Poëzie
organiseert twee niet te missen programma`s op het leukste literaire festival van Amsterdam!
Op vrijdag 7 oktober presenteren meer dan 30 Amsterdamse jongeren hun eigen gedicht in
twee flitsende theaterprogramma`s. Zij lieten zich inspireren door het werk van de
festivalgasten van deze editie van Read My World. Met medewerking van dichters, performers,
musici en dansers met o.a. Nachtschade, B-Boys, Ziemowit Szczerek en Viktoria Amelina.
Presentatie: Ellen Deckwitz en Tsead Bruinja, Let op: In tegenstelling tot wat in het
papierenprogrammaboekje staat beginnen de shows om 11.15 en 14.00 uur.
Op zaterdagmiddag 8 oktober om 17.00 uur start de talkshow What comes from afar.
Talentvolle jongeren voeren gesprekken met de Oekraïense schrijfster Victoria Amelina
en Ziemowit Szczerek, schrijver, journalist en reiziger uit Polen. Geïnspireerd door het werk van
deze auteurs dragen de jongeren ook eigen werk voor. Het gesprek wordt gemodereerd door
dichter Tsead Bruinja. Meer informatie en kaartverkoop.

Poëzie in de Projectweek
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School der Poëzie kan tijdens de projectweek workshops
van één of meer dagdelen verzorgen voor groepen van 20
tot 25 scholieren van alle leeftijden en
niveaus. Afwisselende workshops, met veel verschillende
werkvormen en de leerlingen kunnen zelf actief zijn.
Materialen worden door docenten van School der Poëzie
meegenomen. Onze enthousiaste schrijfdocenten bieden
workshops aan over onderwerpen als beeld & poëzie. sport
& poëzie, rap & ram, oorlog & poëzie, filosofie & poëzie,
slavernij & poëzie, Zelf een onderwerp aandragen kan
natuurlijk ook! School der Poëzie zoekt daar bij poëzie bij
en bereidt de lessen voor. Neem contact met ons op voor
meer informatie!

LiteraTour op de Frankfurter
Buchmesse
Deze zomer fietsten 20 jongeren uit Nederland, Vlaanderen
en Duitsland van Aken naar Frankfurt en creëerden
literatuur, poëzie en muziek. Zij presenteren op zaterdag 22
oktober live op de LowLands stage op de Frankfurter
Buchmesse hun resultaten! Presentator Rick de Leeuw
neemt de jongeren op sleeptouw in een show van
zelfgeschreven spoken word, poëzie, muziek en literatuur.
Lees ook dit leuke, literaire verslag van van alle etappes.

Feestelijke
bundelpresentatie OP ZOEK
NAAR VERLEIDING | JUNI
GEDICHT
Alle gedichten die de laatste drie jaar op ansichtkaart zijn
verschenen voor het festival Juni Gedicht worden
uitgebracht in een prachtige bundel! Op vrijdag 18
november om 16.00 uur ontvangt Gerolf Bouwmeester,
stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-West, het eerste
exemplaar. Locatie: Sporting West, Klönnenplein 10,
Westergasfabriek te Amsterdam. Meer nieuws op Facebook
Juni Gedicht.

Nieuwe website!
Achter de schermen zijn wij druk geweest met onze nieuwe
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website! Deze maand ging die online! Wij zijn trots op het
resultaat! Neem een kijkje! Opmerkingen/suggesties over
onze nieuwe site? Jouw mening horen we graag!

Jongeren van vmbo Agnieten College Zwartsluis deden mee aan Poëzie van binnen naar
buiten. Zij schreven allerlei gedichten over hun dorp. Hier lieten wij ansichtkaarten van maken.
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