“Internationale hommage aan Dead Poets”
Gedichtendag 31/01 • Lappersfort Poëzie- en Vredesbos • Brugge
Op Gedichtendag, donderdag 31 januari 2008, organiseert de
Lappersfort Poets Society een gedichtenwandeling in het Lappersfort
Poëzie- en Vredesbos. Ze staat in het teken van “dead poets” en “living
trees”. U ontmoet een internationaal dichtersgezelschap. Voor het
eerbetoon aan de in 1977 in Brugge gestorven Jotie T'Hooft nodigden
wij Ingrid Weverbergh uit.
Internationaal dichtergezelschap
Op gedichtendag zijn volgende dichters en dichteressen bij ons te gast :
Martin Burke (Iers dichter- en toneelschrijver die in Brugge woont), Paul
Saccasyn (Brugse dichter), Roger Green (Grieks dichter), Pjotr
(Lappersforter), Ann Vanneste (Brugse dichteres en freelance journaliste),
Ingrid Weverbergh (weduwe Jotie T' Hooft en kunsttherapeute in opleiding),
Marcus Cumberlege (Engels dichter, sinds jaar en dag Brugges stadsdichter,
vriend van Mark Braet en Melanie Vanbrughe). Deze speciale editie van
gedichtendag wordt gefilmd door cineast Didier Eeckhout.
Praktische info www.gedichtendag.org
De Poëziewandeling wordt georganiseerd in het unieke kader van het
bedreigde Lappersfortbos. Ze start om 14u30. We vertrekken aan de
hoofdingang van het Lappersfortbos (Ten Briele). Toegang gratis!
Breng bij regenweer paraplu en laarzen mee. Meer info over de bosdichters
bij acties & poëzie www.ggf.be www.kapersnest.be
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Bossen en gedichten nooit zonevreemd
We blijven opkomen tegen de ontmenselijking van de wereld. Met onze stem
van brood en bossen brengen we een hoopvolle boodschap van bosbehoud.
Liefde voor poëzie en voor stilteplekken in onze dolgedraaide wereld gaan bij
ons hand in hand. Geeft u mee een stem aan de zonevreemde bossen?
Dode dichters?
Waarom hechten wij zo veel belang aan de stem van onze dode dichters?
Omdat we de aarde zien als een erfenis die we van hen kregen en aan de
toekomstige generaties moeten doorgeven. Uit solidariteit met de vorige en
de toekomstige generaties roepen wij op tot respect en inzet voor een
leefbare wereld. De muzes staan daarbij aan onze zijde.
Meer weten over dead poets?
Melanie Vanbrughe http://www.moonartgallery.be/news.php?readmore=1871
Mark Braet http://www.regiobrugge.be/ggfbrieven.php?p=115
Bosgedichten van Jotie T' Hooft lees je bij acties en poëzie op www.ggf.be .
Zij koesteren voor altijd het Lappersfort en het leven over de dood heen.
Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland
(GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220
Luc Vanneste, secretaris GGF & mede-woordvoerder Hanzestadcoalitie voor
een duurzame en dierbare stad, 050/390957 www.ggf.be
PS. VOLGENDE SEIZOENSWANDELINGEN LAPPERSFORTBOS 2008
zondagen 20 april en 6 juli en 5 oktober in 2008, 14u30. Ten Briele. Steun de
strijd voor het integraal behoud van het Lappersfortbos 001-3811845-15.

