


Check www.poezieweek.com

https://www.poezieweek.com/


Doe mee met de Poëzieweek!
Het is een mooie gewoonte het literaire jaar te beginnen met poëzie. Op donderdag 28 januari start de Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland met 
Gedichtendag. De week duurt tot en met woensdag 3 februari. Boekhandels, scholen en bibliotheken zijn dan dé plekken waar extra aandacht is voor 
poëzie. 
Wil je meedoen? Dat kan op vele manieren: organiseer een schrijfworkshop, een poëziewedstrijd, een gedichtenleesclub of boek een dichter. Kan het 
niet in de bibliotheek, dan wellicht online. Denk ook aan straatpoëzie, voorlezen van gedichten door bekende mensen, Insta-poëzie of gebruik je 
etalages om flink poëtisch uit te pakken!
Er is veel mogelijk en Probiblio helpt je hierbij. We presenteren hier de PowerPoint vol verrassende ideeën en een kleine toolkit om de promotie te 
vergemakkelijken. Ook kunnen we bibliotheken één op  één helpen met de uitvoering van hun plannen. Laat het ons weten.

Het thema van deze Poëzieweek is Samen. Het Poëziegeschenk is geschreven door de Vlaamse dichter Maud Vanhauwaert en de Nederlandse 
dichter Rodaan Al Galidi. Het poëziegeschenk is tijdens de Poëzieweek verkrijgbaar in de boekwinkel bij aankoop van €12,50 aan poëzie.  
Samenwerken met een lokale boekwinkel ligt dus voor de hand. Meer informatie over het thema en alle activiteiten is te vinden op: 
https://www.poezieweek.com

Of boek een schrijver: De Schrijverscentrale promoot actief dichters in de Poëzieweek. Verras je leden en boek een dichter! Boeken kan 
via deschrijverscentrale.nl. De Schrijverscentrale denkt ook mee met bibliotheken welke dichter geschikt is voor welke doelgroep.Bibliotheken kunnen 
tegen een gereduceerd tarief een dichter boeken voor een lezing of workshop in de periode van 1 januari t/m 3 februari 2021, in aanloop naar en 
tijdens de Poëzieweek. Met een extra korting voor online dichtersbezoeken! https://www.youtube.com/watch?v=FAm2M0feLqQ

Doe je mee, bestel dan het materiaal om kenbaar te maken dat de Poëzie leeft in jouw bibliotheek. Er zijn affiches en poëziekaarten te bestellen.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8gy1VkPibZDUCu_VDzhp0qiXWC3HQ0IPmeayHAQmeLQEGng/viewform
Let op! bestellen kan tot 15 november 2020

https://www.poezieweek.com/
https://deschrijverscentrale.nl/campagnejaren/1717089
https://www.youtube.com/watch?v=FAm2M0feLqQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8gy1VkPibZDUCu_VDzhp0qiXWC3HQ0IPmeayHAQmeLQEGng/viewform


Gebruik de kant en klare Communicatietoolkit 

https://www.probiblio.nl/producten/marketing/campagnes/communicatietoolkit#:~:text=De%20toolkits%20van%20Probiblio%20bieden,waar%20invulling%20aan%20wordt%20gegeven.


Er komt een speciale editie: Ontmoet DICHTERS online

https://www.probiblio.nl/ontmoet-schrijvers-online


www.SCHRIJVERSCENTRALE.nl

http://www.schrijverscentrale.nl/
https://deschrijverscentrale.nl/campagnejaren/1717089


Tsead Bruinja, Dichter des Vaderlands 2020-2021 

https://soundcloud.com/tsead-bruinja


www.klimaatdichters.org

https://www.klimaatdichters.org/wie


Wees zichtbaar met je bibliotheek etalages 

https://www.probiblio.nl/nieuwsbrieven/maak-gebruik-van-je-etalage-en-vergroot-je-zichtbaarheid


www.plint.nl

https://www.plint.nl/posters.html


Check je aanbod en je catalogus

https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=poezie


Maak een interactieve tentoonstelling met kunstenaars 



Poëzie is er in alle talen



Activeer de WOLK AR poëzie app 

https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/app-wolk


Poëtische luisterplekken 



Check de hashtags en gebruik: INSTAGRAM!
#poëzie #poezie #poezieweek #poezieboys  



Poëziepodcasting : maken / luisteren

https://podcastluisteren.nl/pod/De-Poeziepodcast
https://podcastluisteren.nl/ep/Alles-van-waarde-is-weerloos-Poezie-is-kinderspel-van-Lucebert-door-Karsten-Meijer


Organiseer activiteiten rond deze dubbele bekroning

https://www.trouw.nl/nieuws/praktische-poezie-wat-je-moet-doen-als-je-over-een-nijlpaard-struikelt~b9e74482/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://leesbevorderingindeklas.nl/book-review/wat-doen-als-nijlpaard-struikelt/


Organiseer een (Online) open podium voor jonge dichters 

https://www.openrotterdam.nl/poetsclub-in-cafe-de-schouw-brengt-poeten-dichterbij-elkaar/nieuws/item?985241


Laat kinderen meedoen met een / deze Poëziewedstrijd, deadline 10 februari 2021 

https://www.poeziepaleis.nl/wedstrijden/6-12/kinderen-poezie/


Laat publiek meedoen met een / deze Poëziebattle, 2 januari – 31 maart 2021

https://www.schrijverspunt.nl/actuele-schrijfwedstrijden/schrijfwedstrijden-deadline-maart/poezie-battle-maart


Maak en ontdek straat poëzie in fiets/ wandel / tekenroutes 

https://www.uu.nl/agenda/straatpoeziewandeling-en-fietstocht-1


Stimuleer zelf stoepkrijtstraatpoëzie  

https://straatpoezie.nl/


Organiseer een poëzie pubquiz

https://www.dvhn.nl/groningen/Gokken-mag-ook-bij-eerste-Po%C3%ABzie-Pubquiz-in-caf%C3%A9-De-Molleboon-in-Groningen-22861147.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F


Poëzie & pubers

https://www.drongotalenfestival.nl/programmaonderdelen/q-en-a/bb7baa15/
https://www.poezieclub.nl/columns/columns/9-griekse-raptekst.html


Spoken Word Poëzie

https://www.hiphopworkshops.com/taal-expressies-workshops/spoken-word-workshop-poezie/


Op expeditie met poëzie 

https://denieuweliefde.com/agenda/van-aleppo-en-damascus-tot-de-polder/


Over dichters 



Kleinschalige optredens met luister- en drinkliedjes 

https://www.hoedenderand.nl/


Leesclubs lezen… poëzie



Leeskring service Probiblio

https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/collecties/leeskringkoffers


Haal de pers 

https://www.herautonline.nl/bibliotheek-biedt-woordkunstenaars-podium/


https://www.probiblio.nl/nieuws/doe-mee-met-de-poezieweek

Wil je meedoen? 
Probiblio helpt bij het organiseren van activiteiten in jouw 

bibliotheek. 

Neem contact op met Alek Dabrowski.

https://www.probiblio.nl/nieuws/doe-mee-met-de-poezieweek
mailto:ADabrowski@probiblio.nl

