Op zondag 9 september 2018 is het exact 50 jaar geleden dat
op het Felix Beernaertsplein in Wetteren – “den Dries” - dichters
een optocht hielden, gevolgd door een poëziemarkt.
Poëzie bevond zich plots niet meer in de donkere huiskamer of
in de eenzame natuur, maar wel op straat, midden in de stad.
De dichters waren onder meer door Leo Drieghe en Roland
Jooris opgetrommeld. Met gedichten en een bolhoed op het
hoofd trokken ze door de Wetterse straten. Het idee van de bolhoeden hadden ze aan een ingeving van Louis Paul Boon te danken, die voor die zonnige zondag in 1968 ook de leuze
‘consumeer meer poëzie’ bedacht.

De Corridor is gelegen aan de Olmenlaan, in te rijden via
Massemsesteenweg te 9230 Wetteren.
Opgelet: er is een parkeerverbod ter hoogte van de Corridor.
Gratis parkeren kan op de parking van warenhuis Carrefour, Zuidlaan 115, van daaruit kan je eenvoudig te voet via het wandelpad
rechts naast de loskade.
Wie met de trein naar Wetteren komt: 7 min. wandelen tot aan de
Corridor.

www.decorridor.be - Wetteren
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ALLE MACHT AAN
DE VERBEELDING
zondag
9 september 2018
Een evenement waarbij poëzie
centraal staat n.a.v.
de 50 ste verjaardag
Wetterse Poëziemarkt

v.u.: In de Geest van Julien vzw - Dorenhofweg 3 - 9230 Wetteren

foto : Bernd Urban - 1968

gratis toegang - vanaf 13.00u

50 jaar na de Wetterse Poëziemarkt vieren we in De
Corridor deze bijzondere verjaardag. Op zondag 9
september 2018 staat poëzie opnieuw centraal. Onder
de vleugels van de Verbeelding worden evenementen
georganiseerd met, over en rond versregels. Dichters
en performers komen aan het woord, er zijn boekenstandjes en muzikale intermezzo’s, en je kan je in een
hoekje nestelen om bij te praten of om je te verdiepen in een boek en te genieten van iets lekkers. Een
21ste-eeuwse viering van de poëzie, met een knipoog
naar september ’68.
Dit evenement staat onder het peterschap van
Roland Jooris.
Volgende dichters, performers, artiesten en experts
bevestigden alvast hun deelname:
Roland Jooris, Guido Lauwaert, Rick de Leeuw, Dorien
De Vylder, Willie Verhegghe, Carl De Strycker,
Philippe Cailliau, Rik Wouters, Frank Pollet,
Leo Copers, Richard Steegmans, Peter Mangel Schots,
Roel Richelieu Van Londersele, The People’s Limousine, Hendrik Tratsaert, Paul De Moor, Rob Van de
Zande, Nikolaas Demoen, Bart Janssen, Jo Gisekin,
Mathijs Tratsaert, Pat Donnez, Maarten Inghels, Ronald
Soetaert, Jelle Lauwers, Joris Holderbeke.

Een volledig en up-to-date overzicht van
het programma vind je op onze website:

www.decorridor.be

Guido Lauwaert rijgt volgend programma aaneen:
doorlopend tussen 13 en 19.00u
boekenmarkt, bar met drankjes en hapjes,
wafelenbak, tentoonstelling i.s.m. Griet Drieghe met
archiefbeelden van de poëziemarkten 1968 en 1971,
vrij podium (voordrachten en muziek),
fotohoek uit de sixties
14-15.30u - Om er meteen in te vliegen
› muzikale opener
› dichters dragen voor: Maarten Inghels bijt
de literaire spits af van de poëziemarkt 2018
› Carl De Strycker brengt een ‘offense of poetry’
15.30 - 17.00u - Als levensnoodzakelijke overbrugging
› poëzie consumerende boekenstands uitpluizen
› dichter bij de dichter met een drankje en een hapje
17-19.00u - Om op volle toeren te blijven draaien
› Carl De Strycker interviewt
› dichters dragen voor
› artiesten komen aan het woord
› Ronald Soetaert draagt een brief voor over de poëzie
19-21.00u - Blijven doordraaien
muziek, bijkletsen, roddelen en nog
een (voor)laatste glas

Was je erbij in 1968, heb je er foto’s van of andere
herinneringen aan? Dan zouden we die graag gebruiken
voor de herdenking. Bezorg ons (ingescand) materiaal in
bruikleen of neem contact met gwenny@decorridor.be of
0490/11.00.73.
We zullen de herinneringen in De Corridor gebruiken om de
verbinding tussen heden en verleden te maken!

