oproep van de muzes in hut
bos
schrijf het reddende sint- en/of kerstgedicht : alvast 3 scenario's ter
inspiratie
1) In de nacht van 5 op 6 december heeft men 7 voetbalvelden bos gekapt in het Lappersfort. De sint
komt langs en herstelt alles en steekt de boosdoeners van de bierkaai in de zak.
2) Lappersforters zijn geen kerstekinderen alhoewel de profetie meldt dat op kerstavond in het
Lappersfort een kerstkindje geboren wordt...Vanuit alle windstreken komen verre en nabije gezanten
hun geschenken en wensen aanbieden via gezanten : de bosdichters van de Lappersfort Poets
Society met telkens een kort gedicht. De drie wijzen die het licht hebben gezien zijn ook van de partij:
zwarte Moenaert, gele Fabricom en rooie bosminister Crevits met elk een symbolisch geschenk. De
Lappersforters worden door de bosheiland aangesteld als de nieuwe bosherders. Een engel zingt
bosvrede op aarde aan alle politici van goede wil. De 50.000 euro ontruimings-onkosten op de
hoofden van de Brugse vogelvrijen worden kwijtgescholden en betaald door Suez en Electrabel...
3) De sint is opgepakt door de federale politie toen hij het bos probeerde te herstellen en na 30 dagen
cel komen de drie koningen hem bevrijden met in hun gevolg een ganse stoet kinderen die in de
bossen willen spelen. Ze bezoeken het stadhuis van Brugge en halen nog enkele lijken uit de kast.
Hun helper, de rattenvanger van Hamelen speelt een roodoranjeblauwe melodie en alle politici komen
uit hun kot en volgen gedwee om voor eeuwig en drie dagen als natuurverzorgers Bioboys en
Biogirls te werken in de bosgroene gordel van Brugge en Ommeland...
4) Zoek uw inspiratie in de never ending story op www.ggf.be en stuur deze oproep vanuit het
bedreigde bos gerust door aan je collega's dichters en dichteressen. Tussen bos en stad kan iets
moois bloeien maar ook iets duisters plots toeslaan...
4) Muzes contacteerbaar via 050/390957

