
80 Jaar na Basiel De Craene 
Vlaamse Poëziedagen op Ooidonk
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De tijd verliest de jacht der zorgen;
de dagen schijnen spijtig kort te zijn,
de wat’ren en de rimpels van de Leie

sterven aan de oever als gebroken dromen
...

(B. De Craene)

Workshops | Boekvoorstelling | Optredens | Kasteelbezoeken met 
poëtische ontmoetingen | De dichter(s) des Vaderlands | Netwerking | Uitgeverijen
Jana Arns | Daniel Billiet | Charles Ducal | Luuk Gruwez | Peter Holvoet-Hanssen | Ruth Lasters | 

Erwin Steyaert | Ann Van Dessel | Hilde Pinnoo | Miriam Van hee | Roel Richelieu Van Londersele 

| Charlotte Van den Broeck | Laurence Vielle | en vele anderen...
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Zaterdag 14 oktober 2017
Workshop  Proeven van poëzie

Met Peter Mangelschots.
9.30 u. tot 12 u. - (max 12 deelnemers) 
Poëzie is een delicatesse met de meest uiteenlopende smaken. Welke smaak vind jij 
het lekkerst? In die zoektocht is Peter Mangelschots jouw gids. 

Workshop  Feedback op jouw gedichten
Met Pazzi di Parole.
10 tot 12 u. (max 16 deelnemers)
De dichters Daniel Billiet - Hilde Pinnoo - Erwin Steyaert en Ann Van Dessel  
geven individueel feedback op ingestuurde gedichten. 

Kasteelbezoeken
13.30 tot 16 u.
Telkens in groepen van max 20 (13.30 u. gr 1 / 14.00 u. gr 2/ 14.30 u. gr 3).
Met Jana Arns, Peter Holvoet-Hanssen en Charlotte Van den Broeck.

Voorstelling  Het liegend konijn
Om 14 u.
Met Jozef Deleu (Interview: Carl De Strycker).
Het Liegend Konijn 15 jaar: Opzet en werkwijze 
+ optreden Luuk Gruwez en Miriam Van hee.

Voorstelling  Pazzi di parole
Om 15 u.
Daniel Billiet, Hilde Pinnoo, Erwin Steyaert, Ann Van Dessel.

Boekvoorstelling  Gij zijt allemaal welgekomen!
Om 16.30 u.
Boekvoorstelling door Poëziecentrum Gent (Dir. Carl De Strycker). ‘Gij zijt allemaal 
welgekomen!’ Basiel de Craene en de Vlaamse poëziedagen door Prof. Dirk De Geest 
(KULeuven) met intro door Eddy Vaernewyck en interview door Carlos Alleene.

Workshop  Zo dicteren je lijf en leden je woorden
Poëzie schrijven met Daniel Billiet en Tamara Lenaerts (Creatief schrijven).
18.30 u tot 21.30 u - (max 16 deelnemers)
Schrijven kan een avontuurlijke ontdekkingsreis zijn. Gun jezelf - of je vriend(in)? -  
een Groot Genot en schrijf mee wat je lijf jou influistert, verraadt of plukhaart. 
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Zondag 15 oktober 2017
Voorstelling  Poëtische Borrelnootjes

Om 10.30 u.
Luc C. Martens en leden van DéCéDé (Dichterscollectief Deinze) lezen voor en ontvan-
gen volgende gasten: Patrick Cornillie, Frank De Vos, Dorien De Vylder, Sylvie Marie, 
Paul Rigolle, Yerna Van den Driessche, Geert Viaene en Maya Wuytack. 
Aangeboden door de gemeente Nevele.

Kasteelbezoeken
13.30 tot 16 u.
Telkens in groepen van max. 20 (13.30 u. gr 1 / 14.00 u. gr 2/ 14.30 u. gr 3).
Met Luuk Gruwez, Ruth Lasters en Roel Richelieu Van Londersele.

Voorstelling  Gierik & NVT stelt zijn dichters voor
Om 13.30 u.
Met o.a. Guy Commerman, Peter De Voecht, Richard Foqué en René Hooyberghs, …

Voorstelling  De DICHTER(S) des VADERLANDS in duet
Om 15 u.
Het poëziecentrum trakteert met de Dichter(s) des Vaderlands.
Laurence Vielle en Charles Ducal.

Voorstelling  De gezeefde dichters
Om 16.30 u.
Een keur aan dichters die nog niet debuteerden bij een uitgeverij en met regelmaat ge-
selecteerd worden door Roel Richelieu Van Londersele en Charles Ducal voor het e-zine 
Het Gezeefde gedicht.

Doorlopend fotomontage over de geschiedenis van de Vlaamse Poëziedagen uit het 
archief van de heemkundige kring Land van Nevele.

Netwerking  Zaterdag 14 en zondag 15 oktober van 10 tot 18 u.
Door de voorstellingen van Het Liegend Konijn (15 jaar), Gierik & NVT, Het gezeefde ge-
dicht en Poëziekrant komen nieuwe dichters in nauw contact met deze vooraanstaande 
tijdschriften en hun redacties.
Uitgeverij P en Poëziecentrum voorzien een boekenstand. 
Contacten zijn lopende met Creatief schrijven (tijdschrift Verzin), Wisper (cursussen) 
Deus Ex Machina (tijdschrift), Schaal van Dighter (e-zine)… en andere uitgeverijen.
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Toegangsprijzen
Het toegangsticket geeft toegang tot ALLE voorstellingen:
- 5 euro per dag (zaterdag of zondag).
- 7,5 euro voor de tweedaagse.

Workshops 
Voor meer info: zie www.deinze.be/poëziedagen
Workshops zijn allemaal op zaterdag en hiervoor be-
draagt de deelname prijs 20 euro.
- Deelnemers aan een workshop kunnen ook op zaterdag 

alle voorstellingen volgen.

Kasteelbezoeken 
- Het unieke waterkasteel wordt bezocht met een lokale 

gids. Tijdens het bezoek van ca. 1.30 u. ontmoet men 
drie dichters.

- De deelnameprijs bedraagt 15 euro.
- Deelnemers aan een kasteelbezoek mogen ook op zon-

dag aan andere voorstellingen deelnemen.

Inschrijvingen + info
- Inschrijven voor workshops en kasteelbezoeken gebeurt 

bij voorkeur online (gezien beperkte deelname- 
mogelijkheid).

- Daginschrijving is ook mogelijk (tentje ingang kasteel).
- Alles gaat door op het kasteel van Ooidonk, Ooidonk-

dreef 9, 9800 Deinze.
- Voor alle up-to-date info: www.poeziedagen.be 

of www.deinze.be/poeziedagen.

Organisatie
DéCéDé (Dichterscollectief Deinze) i.s.m. de stad Deinze, 
de gemeente Nevele en Poëziecentrum (Gent) met steun 
van het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Provincie 
Oost-Vlaanderen.

Op initiatief van Luc. C. Martens, stadsdichter van Dein-
ze, wordt de 80e verjaardag van de organisatie van de 
eerste Vlaamse Poëziedagen op het kasteel van Ooidonk 
door priester-dichter Basiel De Craene herdacht met een 
tweedaags poëziefestival onder dezelfde naam.
Geheel in de geest van de Vlaamse Poëziedagen van 
De Craene (waar ook over de ideologische grenzen 
heen werd gekeken, heel vooruitstrevend voor die tijd) 
worden de belangrijke hedendaagse vertegenwoordigers 
in Vlaanderen van de poëzie, zowel de auteurs als de 
organisaties, samengebracht. Tijdens een tweedaags 
evenement kunnen deze Vlaamse Poëziedagen dan ook 
een belangrijk netwerkevent worden.

...

En wordt de schaduw groot,

de zon is mild, de dauw is room

en in de avond prazelen geruchten

van de rustige verborgenheden.

(B. De Craene)
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