Kaapstad, 1 december 2018

Geachte leerkracht/docent,
Van donderdag 31 januari tot en met woensdag 6 februari 2019 is het Poëzieweek in Vlaanderen en
Nederland. Donderdag 31 januari start deze bijzondere week met Gedichtendag. Een dag lang zal het
gedicht in de spotlight staan, in al zijn glorie en verscheidenheid, en dit zowel on- als offline.
Het thema van de Poëzieweek 2018 is Vrijheid. Mij werd gevraagd om, freewheelend op dat
gegeven, een Poëzieweekgeschenk te schrijven. Tien gloednieuwe gedichten die samen een op
zichzelf staande bundel vormen, getiteld: Vrij — wij? Dit boekje is prachtig vormgegeven door mijn
vaste ontwerper Dooreman en wordt tijdens de Poëzieweek gratis meegegeven aan al wie in de
boekhandel voor minstens € 12,50 aan poëzie koopt.
Daar mag het echter niet bij blijven. Net als mijn voorganger en goede vriend Peter Verhelst
kijk ik ernaar uit om met leerlingen (vanaf de derde graad) en studenten van creatieve opleidingen,
academies en conservatoria samen te werken, in een groot poëticaal complot. De codenaam luidt:
Dichter bij Lanoye. Enthousiasme en vindingrijkheid hebben onze jonge gasten en meiden meer dan
genoeg, daarmee gooien zij zich op mijn gedichten en vervolgens zorgen jullie en wij ervoor dat de
resultaten op allerlei manieren aanwezig zullen zijn op straat of in de openbare ruimte. Een affiche,
een (kort) theaterstuk, een monoloog, een parade door de stad, een muziekstuk, een abstract
kunstwerk, een videostuk, een fotocollage: geen idee is te gek, zolang het (eenmalig) toepasbaar of
uitvoerbaar is in de openbare ruimte. En wie weet haalt u met de klas of school wel het nieuws!
Lokaal dan wel internationaal!
Graag wil ik u vragen om uw leerlingen/studenten warm te maken voor dit artistiek complot.
Meld u (als leraar) vooraf aan via deze link en vul daar het online formulier in. U krijgt na aanmelding
twee gedichten uit de bundel toegestuurd plus de richtlijnen voor de Dichter bij Lanoye Poëzieweekactie.
Deel het resultaat op Gedichtendag op sociale media met de hashtag #DichterbijLanoye! De
drie beste, mooiste en/of origineelste werken of acties winnen een Groot Tom Lanoye
Surprisepakket!
Lees, beleef en bevrijd de poëzie uit mijn Geschenkbundel! Doe mee, verras mij, sla me uit mijn lood!

Met vriendelijke groet,
Tom Lanoye, Geschenkauteur Poëzieweek 2019

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.poezieweek.com/school

