Aanbevolen door de bosdichters en de muzes van het Brugse Poëziebos, dagelijks
ademruimte van zonsopgang tot zonsondergang langs het Hugo Clauspad
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php http://www.natuurenbos.be/nlBE/Domeinen/West-Vlaanderen/Lappersfortbos.aspx Op 09.10.11 is de stadsdichter van A in
Lappersfort Poëziebos Brugge http://vbv.be/weekvanhetbos/bezoeker.php/2/activiteit_weergeven/27

Antwerpen krijgt een boomgedicht
Antwerpse Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen stelt zaterdag 24 september
het nieuwe Stadsgedicht ‘De Vertelboom – en de 10 takken der verwondering’
voor. Het groepsgedicht wordt vanaf deze week in de vorm van een groeiende
boom aangebracht op de buitenmuur van de binnentuin van het Paleis op de
Meir.
Bomenstad
Het nieuwste Stadsgedicht ‘De Vertelboom – en de 10 takken der verwondering’
kadert in het stadsdichtersproject 'Bomenstad'. Dit project is ontstaan in
samenwerking met kunstenaar-fotograaf Roel Jacobs wiens 'Cornerstone', een
piepjonge Gingko boom, in de beeldencollectie van het Middelheimmuseum is
opgenomen. Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen nodigde de dichter Peter
Theunynck uit om het team te versterken en samen lanceerden ze een “oproep in
deze design- en excuusgroentijden tot het ware roezesuizen, gastvrijheid in het
vaandel”: 'Bomenstad' was geboren.
De Vertelboom
Het Stadsgedicht 'De Vertelboom' bezingt de bomen van Antwerpen en ver
daarbuiten en vertakte zich in samenwerking met het ‘Huis van het Nederlands’ in
verschillende woordenkruinen. De takken van deze gedichtenboom bevatten niet
enkel verzen van Peter Theunynck en JongerenStadsdichter Yoni Sel maar ook
van inburgerende anderstaligen, van Peru tot Marokko en Iran. De Stadsdichter
zorgde er ook voor dat er een 'boomstam', 'wortels', 'vogels' tot en met een 'stronk'
werden geschreven.
‘De Vertelboom’ wordt in een ontwerp van Jelle Jespers aangebracht op de witte
buitenmuur van de binnentuin van het Paleis op de Meir (aan de kant van de
Wapper, tegenover het Rubenshuis). De voorstelling van het jongste Stadsgedicht
gebeurt in aanwezigheid van de ontwerper Jelle Jespers, Stadsdichter Peter
Holvoet-Hanssen, dichter Peter Theunynck en kunstenaar-fotograaf Roel Jacobs.
Het publiek kan daarbij luisteren naar gedichten van de deelnemers en verhalen en
muziek van vertellers Don Fabulist en Griotshitenge.
Op zaterdag 24 september zijn de eerste ‘wortelteksten’ van ‘De Vertelboom’ te
lezen op de muur en de komende weken groeien ze verder.
Boomgedichten
Samen met de voorstelling van ‘De Vertelboom’ lanceert het literaire tijdschrift ‘De
Brakke Hond’ het extra nummer ‘Bomenstad’. Het nummer bevat een heleboel
nieuwe ‘boomgedichten’ van dichters uit Vlaanderen en Nederland: van Stefan
Hertmans tot H.H. Ter Balkt. Het Stadsgedicht ‘De Vertelboom’ is ook opgenomen
in het extra nummer ‘Bomenstad’.
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Zaterdag 24 september 2011 om 14 uur
Spiegelzaal Paleis op de Meir, Meir 50, Antwerpen
Interviews met stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen mogelijk
Stadsgedicht ‘De Vertelboom’ beschikbaar (zie Informatie
pers hieronder)
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Werkten naast Peter Holvoet-Hanssen mee aan de gedichtenboom:
• ‘De tien takken van verwondering’: Sandra Jaksch (Columbia), Yoni Sel (B),
Isabel Restrepo (Columbia), Emel Kiliç (Turkije), Carlos Torres Beltran
(Peru), Habiba Bahammou (Marokko), Hilde de Vos (B), Peter Theunynck
(B), Hadis Shakeri (Iran) en Galip Aygul (Turkije)
• ‘De levensboom’: Herman Coenen (NL)
• ‘Wortels en stronk’: Hadis Shakeri, Carlos Torres Beltran, Polderdichter Ludo
De Schutter en Emel Kiliç
• ‘Vogels’: Joris Vercammen (B)
Meer
informatie
over
de
activiteiten
van
Stadsdichter: www.antwerpen.be/boekenstad
Meer informatie over de kunstenaar-fotograaf Roel Jacobs: www.roeljacobs.be
Meer informatie over Don Fabulist en Griotshitenge: deel van het
verteltheatergezelschapwww.madametoutou.be
Voor meer informatie over dit persbericht:
Miranda De Boel, Persdienst Musea en Erfgoed Antwerpen
tel + 32 (0)3 292 36 20, gsm +32 (0)474 12 26
70, miranda.deboel@stad.antwerpen.be
Verantwoordelijke schepen: Philip Heylen, schepen voor cultuur en toerisme

de

