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In deze toolkit vind je voorbeeldteksten ter promotie van de Poëzieweek voor verschillende 
communicatiemiddelen. Je kunt deze teksten als basis gebruiken en daar waar nodig aanpassen, zodat ze perfect 
aansluiten op jouw bibliotheek. 
 
Een aantal belangrijke opmerkingen vooraf: 
 

• Vervang de woorden tussen […] door de informatie van jouw bibliotheek. 
• Kijk voor bijpassend beeldmateriaal op https://www.poezieweek.com/media. 
•    Link bij ieder bericht naar de juiste landingspagina van de website van de bibliotheek. Bij Facebook of een 

(e-mail) nieuwsbericht kan dit direct in het bericht. Bij Instagram kun je de link (tijdelijk) in het profiel van 
je account plaatsen. Het profiel wordt door gebruikers ook wel ‘bio’ genoemd. Wanneer je naar een 
website verwijst kun je in de tekst erbij zeggen ‘Link in bio’. 

• Plaats bij een Instagram bericht altijd hashtags. Door een hashtag te gebruiken, geef je jouw bericht een 
soort label mee. Hierdoor kan de doelgroep berichten met dit label gemakkelijk vinden. De 
hashtag #poezieweek kun je gebruiken bij de promotie van een activiteit. 

• Activiteiten kun je plaatsen op de website van de poëzieweek: https://www.poezieweek.com/activiteiten 
 

Persbericht 
 
Bibliotheek [naam invullen] organiseert activiteiten tijdens de Poëzieweek 
Bibliotheek [naam invullen] staat van donderdag 28 januari tot en met woensdag 3 februari in het teken van de 
Poëzieweek. We organiseren verschillende (online) activiteiten voor leden en bezoekers. Zo kun je een 
schrijfworkshop bijwonen, je eigen poëziepodcast maken of deelnemen in een dichtersleesclub. Kinderen kunnen 
met de app ‘’Wolk’’ wandelen door een virtueel museum vol poëzie en straatpoëzie maken met stoepkrijt. Ook 
delen we via onze social media kanalen de hele week poëzie en richten we de etalages van onze vestigingen 
poëtisch in.  
Het thema van 2021: Samen 
Sinds 2000 wordt elk jaar in Nederland en Vlaanderen eind januari poëzie extra in de kijker gezet. Het thema van 
de Poëzieweek van 2021 is ‘’Samen’’. We leven in tijden van grote verschillen, tegelijkertijd is er ook 
samenhorigheid en worden er wereldwijd verbindende initiatieven opgezet. Dat staat tijdens deze Poëzieweek 
centraal. We trappen de week af met ‘’Gedichtendag’’ op donderdag 28 januari.  
 
Hieronder volgt een selectie van alle activiteiten in Bibliotheek [naam invullen]  en kijk voor het volledige 
overzicht op onze website [link invullen]. 
[naam activiteit 1] 
[korte omschrijving, datum, tijd, eventueel reserveren] 
[naam activiteit 2] 
[korte omschrijving, datum, tijd, eventueel reserveren] 
[naam activiteit 3] 
[korte omschrijving, datum, tijd, eventueel reserveren] 
 
Contactinformatie 
Vragen over de Poëzieweek? Neem contact met ons op via [gegevens invullen]. 
 
 
  

https://www.poezieweek.com/media
https://www.poezieweek.com/activiteiten
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Tekst Website 
 
Meld je aan voor de Poëzieweek activiteiten 
Ben jij een echte poëzieliefhebber? Meld je dan aan voor een (online) activiteit van Bibliotheek [naam invullen] 
tijdens de Poëzieweek van donderdag 28 januari 2021 tot en met woensdag 3 februari. We organiseren 
verschillende (online) activiteiten voor alle leeftijden. Zo kun je in gesprek gaan met een stadsdichter, onze 
interactieve tentoonstelling bezoeken of een poëtische wandeling maken. Kinderen kunnen met de app ‘’Wolk’’ 
wandelen door een virtueel museum vol poëzie en straatpoëzie maken met stoepkrijt. Ook delen we via onze 
social media kanalen de hele week poëzie en richten we de etalages van onze vestigingen poëtisch in.  
Grootste en laagdrempelige initiatief voor poëzie  
Poëzieweek is het grootste en meest laagdrempelige initiatief voor poëzie in Nederland en Vlaanderen. Het 
thema is dit jaar ‘’Samen’’. We leven in tijden van grote verschillen, tegelijkertijd is er ook samenhorigheid en 
worden er wereldwijd verbindende initiatieven opgezet. Want samen kunnen we veel. We openen de Poëzieweek 
met ‘’Gedichtendag’’ op donderdag 28 januari. Bekijk hier het activiteitenoverzicht van Bibliotheek [naam 
invullen] [link invullen]. 
 
Tekst Nieuwsbrief 
 
Start dan het literaire jaar met de Poëzieweek 
Hou jij van poëzie? Van donderdag 28 januari 2021 tot en met woensdag 3 februari vindt de jaarlijkse Poëzieweek 
plaats met het thema ‘’Samen’’. Bibliotheek [naam invullen] organiseert verschillende activiteiten voor jong en 
oud. Van schrijfworkshops tot voorleeswedstrijden en van pubquizzen tot leesclubs. Kijk op onze website voor het 
activiteitenoverzicht en meld je aan [link invullen]! 
 
Tekst Facebook/Instagram 
 
Bibliotheek [naam invullen] pakt poëtisch uit tijdens de jaarlijkse poëzieweek en jij kunt daarbij zijn! Van 
donderdag 28 januari 2021 tot en met woensdag 3 februari vindt de poëzieweek plaats met het thema ‘’Samen’’. 
We organiseren verschillende activiteiten zoals schrijfworkshops, op voorleeswedstrijden. Ook kun je deelnemen 
aan een gedichtenleesclub en straatpoëzie maken. Kijk voor meer informatie op onze website en meld je aan [link 
invullen]! 
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