Geachte theaterliefhebber/ regisseur/ acteur,

Gent, 6 november 2017

Van donderdag 25 tot en met woensdag 31 januari 2018 is het Poëzieweek in Vlaanderen en
Nederland. Donderdag 25 januari start deze bijzondere week met Gedichtendag. Een dag lang staat
het gedicht in de spotlight, zowel on- als offline. Dit jaar is het thema van de Poëzieweek theater. Mij
werd gevraagd om een gedichtenreeks te schrijven van tien gedichten – wat ik met veel
enthousiasme deed. De reeks heet Wat ons had kunnen zijn. Het boekje wordt tijdens de Poëzieweek
gratis meegegeven aan wie voor €12,50 aan poëzie koopt in de boekhandel.
Voor scholen is er al een oproep gelanceerd onder de naam Dichter bij Verhelst om mijn poëzie in
het straatbeeld te brengen. Voor Vlaanderen in het bijzonder wil ik ook een warme oproep doen aan
amateurtheaters om iets speciaals te doen in het kader van Poëzieweek. Onder de naam Verhelst in
scène brengen we gedichten samen letterlijk dichterbij. Met het enthousiasme van mensen die er
met hart en ziel voor gaan, zorgen zij ervoor dat de gedichten op allerlei manieren op straat of in de
openbare ruimte aanwezig zijn. Dit kan zijn in de vorm van een (kort) theaterstuk, een monoloog, of
een muziekstuk. Geen idee is te gek, zolang het maar (eenmalig) toepasbaar of uitvoerbaar is in de
openbare ruimte of op een podium in Vlaanderen. En wie weet halen jullie wel het (lokale) nieuws!
Als coördinator van een amateurgezelschap vragen we u om uw acteurs, regisseurs en vrijwilligers
alstublieft te wijzen op deze actie. Gemotiveerde theatergezelschappen mogen zich aanmelden door
een mail te sturen naar educatief@poeziecentrum.be Ze krijgen na aanmelding twee gedichten uit
de selectie toegestuurd waarmee ze aan de slag kunnen. We moedigen theatergezelschappen aan
om hun uitwerking in een video, foto of geluidsopname te delen met de hashtag #Verhelstinscène,
zodat iedereen kan meegenieten van jullie creativiteit.
Mochten jullie er zin in hebben om op een bijzondere manier mijn nieuwste gedichten tijdens de
Poëzieweek (en zeker op Gedichtendag) de wereld in te sturen, moeten we zeker samenwerken.

Met vriendelijk groet,
Peter Verhelst
Geschenkauteur Poëzieweek 2018

