Vrijheid
In 2019 bundelen opnieuw diverse Nederlandse en Vlaamse organisaties hun krachten voor de
zevende Poëzieweek. Zes jaar geleden vond de eerste Poëzieweek plaats met een grote hoeveelheid
optredens, publicaties, poëzieprijzen en andere activiteiten. De week opent traditiegetrouw met
Gedichtendag op donderdag 31 januari en wordt feestelijk afgesloten met de Awater Poëzieprijs en
de Turing Gedichtenwedstrijd op woensdagavond 6 februari. Tevens worden tijdens de Turing
Gedichtenwedstrijd de nominaties van de Grote Poëzie Prijs bekend gemaakt. Het Poëziegeschenk,
getiteld Vrij – wij? is geschreven door Tom Lanoye. Het thema van de Poëzieweek 2019 is Vrijheid.
Vrijheid
De zevende Poëzieweek bezingt de vrijheid. Tom Lanoye viert de dichterlijke vrijheid met het
Poëziegeschenk Vrij – wij? en op Gedichtendag, de eerste dag van de Poëzieweek, zijn heel
Nederland en Vlaanderen op een originele manier bezig is met poëzie. Voorbeelden van afgelopen
jaren zijn out of office replies in dichtvorm, het nieuws op de radio in rijm voorgelezen en
treinvertragingen omgetoverd tot gedichten. Honderden bedrijven zetten op Gedichtendag,
donderdag 31 januari, het gedicht centraal!
Vrijheid is kwetsbaar en niet vanzelfsprekend en daarom moet zij gevierd worden. Poëzie is
bij uitstek het genre om de vrijheid te bezingen. In een gedicht is alles mogelijk. Een dichter kan in
zijn gedachten en gedichten zijn wie hij wil zijn en zijn verbeelding laten spreken. In een gedicht zijn
alle gedachten vrij. Oorlogen worden beëindigd, dictaturen omvergeworpen, niemand meer honger,
iedereen een thuis. De liefde heeft haar lied, de dichter staat op de barricaden of verwoordt een
serenade, de pen als wapen voor de vrijheid, het papier maagdelijk wit.
Tom Lanoye
Vrijheid is een kolfje naar de hand van romancier, dichter,
toneelauteur en podiumbeest Tom Lanoye (1958). Hij woont en
werkt in Antwerpen en Kaapstad en heeft bestsellers op zijn naam
staan als Kartonnen dozen, Ten oorlog en
Gelukkige slaven. In 2012 schreef hij het
Boekenweekgeschenk Heldere hemel. In
2014 ontving hij voor zijn oeuvre de
Constantijn Huygensprijs. Zijn werk is
vertaald in meer dan vijftien talen en er zijn
toneelstukken van hem gespeeld in twintig
landen. Voor de Poëzieweek 2019 schreef
hij het Poëziegeschenk Vrij – Wij? Dit
geschenk krijgt u van de boekhandel cadeau
bij aankoop van een gedichtenbundel ter
waarde van ten minste € 12,50.

Een week lang poëzie beleven
31.01 Gedichtendag
De Poëzieweek gaat op 31 januari van start met Gedichtendag.
Gedichtendag is het moment om poëzie bij een breed publiek onder
de aandacht te brengen, de dag waarop iedereen op zijn eigen, originele manier bezig is met Poëzie
en dit deelt met anderen. De dag is een ode aan het gedicht, brengt de poëzie tot leven en is het
begin van de Poëzieweek. Poëzieliefhebbers uit heel Nederland en Vlaanderen passen gedichten toe
in het leven van alledag. Overal kom je vanaf die dag gedichten tegen: op scholen, in bibliotheken en
boekwinkels, culturele instellingen, op het werk, op internet of gewoon op straat. Verras collega’s of
vrienden met poëzie, on- en offline. Dat poëzie leeft, bewijzen #Poëzieweek en #Gedichtendag, al
een paar jaar trending topic.
poezieweek.com/gedichtendag
31.01 Startshow Poëzieweek
Poëzie mag gevierd worden! Op de avond van 31 januari staat poëzie dan ook op het hoogste
podium in de Startshow van de Poëzieweek. Tom Lanoye, dichter van het Poëziegeschenk 2019, is
eregast van dit poëziefeest in de Arenbergschouwburg in Antwerpen.
poeziecentrum.be
31.01-06.02 Poëzieweek in Groningen
Van 31 januari tot en met 6 februari 2019 staat Groningen bol van poëzie. Tijdens de Poëzieweek in
Groningen bieden tal van instellingen en organisaties een actueel en afwisselend programma, met
‘poëzie die er vandaag de dag toe doet’.
slaggroningen.nl
02.02 Finale NK Poetry Slam
Wie wordt de beste poetry slammer van het jaar? Het
Literatuurhuis presenteert op 2 februari de eindstrijd van de
beste podiumdichters in de Pandora van Tivoli Vredenburg in Utrecht. De jury (met Geschenkdichter
Tom Lanoye) is genadeloos en beoordeelt zowel de tekst als de voordracht van de deelnemers. Maar
uiteindelijk is de stem van het publiek doorslaggevend: de dichter die het meeste applaus ontvangt,
gaat naar huis met de titel Slampion 2017.
nkpoetryslam.nl
06.02 Awater Poëzieprijs
Op 6 februari wordt de jaarlijkse prijs van poëzietijdschrift Awater uitgereikt in De Rode Hoed in
Amsterdam. De winnaar wordt gekozen door een keur aan beroepslezers (poëziecritici, -bloemlezers
en wetenschappers) en ontvangt €500,-.
06.02 Turing Gedichtenwedstrijd
Als afsluiting van de Poëzieweek wordt in de Rode Hoed in Amsterdam op woensdag 6
februari de winnaar bekendgemaakt van de 10e editie van de Turing
Gedichtenwedstrijd. De gedichtenwedstrijd is gebaseerd op een succesvolle formule
uit Groot-Brittannië om (on)bekend talent te stimuleren en poëzie meer onder de
aandacht te brengen. Iedereen kan meedoen en kans maken op de grootste geldprijs
ter wereld voor één gedicht.
06.02 Grote Poëzie Prijs
Poetry International, School der Poëzie en Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseren
de opvolger van de VSB Poëzieprijs. Op de laatste dag van de Poëzieweek worden de vijf nominaties

bekendgemaakt tijdens de Turing Gedichtenwedstrijd. De dichter van de beste Nederlandstalige
dichtbundel van het jaar wint € 25.000,-.
---------------------------------------

Boek een dichter in de Poëzieweek
Poëzie komt nog meer tot leven als ze wordt voorgedragen. Klank en ritme nemen je mee. Met de
actie Boek een dichter kunt u van 1 januari t/m 6 februari tegen een aantrekkelijk, gereduceerd tarief
een of meerdere dichters programmeren. In boekwinkels en bibliotheken, op scholen en festivals,
overal zullen dichters komen voordragen uit eigen werk.

De Poëzieweek wil een zo groot mogelijk bereik voor poëzie creëren en bundelt tal van activiteiten
en organisatoren in Nederland en Vlaanderen. De Poëzieweek is een samenwerking van Stichting
CPNB, Poëziecentrum, Stichting Poetry International, Vlaams Fonds voor de Letteren, Nederlands
Letterenfonds, Stichting Lezen Nederland, Iedereen Leest Vlaanderen, De Schrijverscentrale,
Boek.be, Taalunie, Stichting van Beuningen/Peterich-fonds, Turing Foundation, Awater, Het
Literatuurhuis, Poëzieclub, SLAG, De Nieuwe Oost | Wintertuin.
Voor meer informatie over de Poëzieweek:
Kijk op www.poezieweek.com en voor beeldmateriaal en activiteiten: www.poezieweek.com/pers
Nederland: CPNB Persvoorlichter Isabel Willemsen, 020 626 4971 / 06 44 61 10 53 of isabel@cpnb.nl
België: Poëziecentrum / Sieglinde Vanhaezebrouck / 00 32 (0)9 225 22 25 of
sieglinde.vanhaezebrouck@poeziecentrum.be

