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Project Euregio-Poëzieprijs 2012
Coördinatie: Stichting Kunstmanifestatie Bredevoort (SBK)
Participanten: Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-West-Munsterland
Kunstlerdorf Schoppingen - Achterland Verlag - Vereniging Bredevoorts Belang
Stichting Vrienden van Bredevoort Boekenstad - Poeziecentrum Nederland

Geldschieters

Wilt u ook adverteren in deze Nieuwsbrief
en de Stichting op die manier steunen?
Neem dat contact op met Tonny te Loo:
tteloo@hetnet.nl

VOORAF:

Een maand geleden hebben we een subsidieaanvraag ingediend, samen met de partnerorganisaties, bij de Euregio organisatie in Gronau voor onderstaand project. We hopen een dezer dagen bericht hierover te ontvangen,
zodat we dit project definitief kunnen starten. Ook ligt er een subsidieaanvraag bij het Prins Bernard Cultuurfonds
voor de organisatie van de Poezienacht 2012. De beslissing hierover wordt half december bekend.

OPZET:

De EUREGIO-POËZIEPRIJS zou moeten uitgroeien tot een drie-jaarlijks evenement, waarbij de coördinatie en
prijsuitreiking afwisselend plaats vindt in Nederlanden Duitsland.
De EUREGIO-POËZIEPRIJS richt zich exclusief op inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreek, het zgn.
Euregiogebied. De gedichten kunnen worden geschreven in het Algemeen Beschaafd Nederlands of HoogDuits, maar nadrukkelijk ook in het dialect. Voor wat betreft de inhoud moeten de gedichten raakvlakken hebben c.q. verwijzen naar het leven in de Nederlands-Duitse grensstreek.
De ingezonden gedichten worden beoordeeld door een deskundige Nederlands/Duitsejury

PRIJSUITREIKING:

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de POEZIËNACHT 2012, Zaterdag 30 Juni in Vestingpark Huize Bernardus te Bredevoort.
Een selectie van de beste inzendingen wordt opgenomen in een bloemlezing; dit boek wordt gepresenteerd
tijdens genoemde POËZIENACHT. Uiteraard krijgen de winnaars deze avond ook de gelegenheid hun gedicht
(en eventueel ander werk) voor te dragen De prijs bestaat uit een geldbedrag.
Na de prijsuitreiking en slotmanifestatie, 30 Juni in Bredevoort, krijgt de EUREGIO-POËZIEPRIJS nog een
vervolg: Er wordt een bloemlezing uitgegeven met daarin een selectie van de beste inzendingen Dit boek wordt
verkocht bij diverse locaties in het Euregiogebied (boekwinkels, VVV kantoren, culturele instellingen, etc)
De uiteindelijke winnaars presenteren hun werk en het boek middels een toernee langs dorpen in de Nederlands-Duitse grensstreek, daarbij eventueel begeleid door een muzikaal ensemble. De prijswinnaar krijgt ook
een optreden aangeboden tijdens de POEZIENACHT 2012 in Bredevoort. Het winnende gedicht wordt op
een paneel gedrukt en krijgt drie jaar lang een plek in Vestingpark Huize Bernardus.

Tenslotte: De initiatiefnemers vinden het van groot belang dat de EUREGIO-POËZIEPRIJS zich

richt op een breed publiek, waarbij de streektaal en ook de werving onder jongeren speerpunten zijn.
De kennismaking met elkaars taal-en cultuur is voor de organisatie het belangrijkste doel. Daarom moet
de prijsuitreiking ook een evenement worden, waar vele inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreek
elkaar kunnen ontmoeten.
Dat is het idee, ondersteund door onze partner-organisaties, dat we hebben ingediend bij de Euregio in
Gronau. We hopen op korte termijn een positief bericht van hen te ontvangen.
We zijn bijzonder blij dat de Gemeente Aalten ons plan ondersteunt en besloten heeft 500 euro beschikbaar te stellen voor de prijsuitreiking/slotmanifestatie 30 juni a.s.
De POEZIENACHT 2012 wordt gehouden op zaterdag
30 juni a.s. en opnieuw zal de prachtige Tuin van Huize Bernardus het decor zijn. Centraal zal het werk van WILLEM WILMINK staan. Als eerste is vastgelegd ANDRE VAN GESSEL,
die met zijn band al enkele keren in Bredevoort optrad.
Ook zal Margot Veldhuizen uit Enschede haar opwachting
maken bij POEZIENACHT.
De SBK heeft voor de POEZIENACHT 2012 een subsidieverzoek ingediend bij het Prins Bernard Cultuurfonds. De beslissing
hierover valt in december a.s.

BESTUURSWISSELING:

Tijdens de bestuursvergadering van 20 september j.l. werd afscheid genomen
van Randy Jansink en Ineke Weevers. Linda Oonk is vanaf deze datum de
nieuwe secretaris.
Tijdens de bestuursvergadering van 1 november werden twee nieuwe bestuursleden “benoemd” t.w. Benny Lammers (PR zaken) en Henjo Abbink
(exposities en beheer materialen.

ZOMERCONCERTEN 2012:

EXPOSITIES

Voorlopige planning: Helmut Salden/
Konrad Merz t/m 14 januari.
Begin maart 2012 de expositie “Tod und
Sterben in der Rockmusik”.
Vermeldenswaardig is dat de bekende kinderboekenschrijver en illustrator Wim Hofman
uit Vlissingen tijdens de Kinderboekenweek
2012 (3 t/m 13 oktober) in Bredevoort zal exposeren.

De serie Zomerconcerten start in 2012 op
zondag 1 juli met het openingsconcert door
Excelsior Bredevoort. Het begin van
een mooie traditie.
In ieder geval verzorgt het Alan
Gascoigne Trio op zondag 15 Juli
a.s. een akoestisch optreden op ’t Zand.
De werkgroep kan overigens nog wel wat
nieuwe leden gebruiken.
Interesse? Bel Anne Lenderink: 06-28253776
of Rixt van der Tol: 06-113165216.

TENSLOTTE:

Er wordt nu door Janneke en Benny hard gewerkt aan de nieuwe website van onze stichting. Binnenkort hoopt
Janneke ook haar Jongeren Poezieproject, compleet meteen nieuwe game, te presenteren.
In de volgende Nieuwsbrief alles hierover. SBK en VVV Bredevoort proberen, waar mogelijk samen te werken.
Een voorbeeld daarvan waren de voorleesmiddagen bij de expositie Kinderprenten.
Alle vrijwillige voorlees’meisjes’ hartelijk dank !
Boekpresentatie en opening: Zaterdag 19 november om 17.00 uur.
De expositie eindigt 14 januari 2012 en is gratis toegankelijk.
Openingstijden: elke zaterdag en zondagmiddag 13.00-17.00 uur
Locatie: Boek op ’t Zand, Bredevoort

Reacties op deze Nieuwsbrief kunt u mailen naar: tteloo@hetnet.nl
Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan even een mail naar: info@lammersdtp.nl
Dan verwijderen wij je van de maillijst.
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