Aan de leden van de Marnixring
Elk jaar organiseert De School van Gaasbeek gedurende haar SeptemberFestival de Gaasbeekse PoëzieZondag. Dit jaar met de speciale steun van de Marnixring Land van Gaasbeek.
Grote namen uit de hedendaagse Vlaamse literatuur zakken af naar wat inmiddels de vaste jaarlijkse afspraak voor en met dichters geworden is. In de intimiteit van Gaasbeek geven dichters inkijk in gekend én
ongepubliceerd werk. Ook dit jaar, door de generaties heen, grote namen. Op zondag, 8 september 2019!
Wat een lijst: Anne Provoost, Alicja Gescinska, Xavier Roelens, Paul Demets en Delphine Lecompte.
Deze namen kondigden we al aan in onze vorige berichten. Daar kunnen we nu een naam aan toevoegen.
De Syrisch-Koerdische auteur Hosheng Ossi komt de topaffiche vervoegen.
Om 17.00 komen alle dichters samen op de speelplaats van de vroegere dorpsschool. Daar lezen alle dichters op één podium uit hun werk.
Wil je de dichters wat persoonlijker of uitgebreider leren kennen: eerst lezen de verschillende auteurs
afzonderlijk op Gaasbeekse zolders, in tuin en boomgaard rondom het dorpsplein. Een uitgelezen mogelijkheid om in kleine kring het oeuvre te ervaren. Om 15.00 kunnen de bezoekers bij Alicja Gescinska of
bij Xavier Roelens of bij Delphine Lecompte. En om 16.00 sluiten ze aan bij Anne Provoost of bij Paul
Demets of bij Hosheng Ossi. Kom u altijd eerst aanmelden op de speelplaats van De School van Gaasbeek.
En heel de namiddag is er taart, drankjes en Gaasbeekse gezelligheid! 
Ook dit jaar is het programma samengesteld door Sigrid Bousset. Zij wordt geassisteerd door Paulien
Vandebeek.
Leden van de Marnixring kunnen gratis naar de PoëzieZondag. Reserveer je plaatsen via deze link, en
selecteer ‘ik ben lid van Marnixring en kom op 8 september’.
 n wellicht wil je het gehele programma van het SeptemberFestival 2019 kennen.
E
Informeer je hier: deschoolvangaasbeek.eu/septemberfestival/septemberfestival- 2019/
 et Poeziëcentrum dat zoals elk jaar aanwezig is met verschillende publicaties steunt de PoëzieZondag.
H
Dat doet ook PEN Vlaanderen en dus ook de Marnixring het Land van Gaasbeek.
Maak alvast hier wat beter kennis met al de dichters van de PoëzieZondag 2019.

