CULTURA NOVA / Heleen Schoone (NL) / Dichter op de Muur - Street Art /Schrijfworkshops
‘Gedichten liggen op straat. Je moet ze
alleen nog even oprapen.’
Naar dichter Bert Schierbeek
Murals in Heerlen: ze zijn overal.
Je loopt erlangs, je vindt ze mooi,
interessant of vreemd. Je kunt er uren
naar kijken, je kunt er hele verhalen
over vertellen, ze betekenen iets voor
je, je kunt er van alles bij verzinnen. Je
kunt er gedichten over schrijven!

30 AUGUSTUS schrijven we bij de
mural van een vrouw met een lange rok
die een vaas vasthoudt, hij is gebroken
en weer gelijmd. Je ziet haar gezicht
niet. Wie is ze, waar komt de vaas
vandaan, wat is er gebeurd en waarom
staat ze daar? Wat wil de kunstenaar
ons vertellen en wat vind je daar van?
Vertel wat je ziet en schrijf er een
gedicht over.

Schrijfworkshops

Hou je van schrijven en ben je
geïnteresseerd in murals? Doe dan mee
met een van de workshops ‘Dichter op
de muur’. Laat de beelden spreken en
maak er woorden van. De workshop
begint met samen kijken naar de
mural. Het schrijven gebeurt binnen,
in de buurt van de mural, onder leiding
van schrijfdocent Heleen Schoone. Je
schrijft aan de hand van voorbeelden
van bekende dichters. Elke workshop is
op een andere plek.

Iedereen kan meedoen en
een gedicht schrijven.
Geen schrijfervaring
nodig!

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 19.00 – 21.30 UUR,
AURORAFLAT GMS LAB, AURORA 127, HEERLEN
DONDERDAG 29 AUGUSTUS 19.00 – 21.30 UUR
DE VONDST, RAADHUISPLEIN 20, HEERLEN

VRIJDAG 30 AUGUSTUS
10.00 – 12.30 UUR BUURTPUNT
PETER SCHUNCK
PETER SCHUNCKSTRAAT 340A, HEERLEN
ZATERDAG 31 AUGUSTUS 13.00 – 15.30 UUR,
DE NIEUWE NOR, PANCRATIUSSTRAAT 30, HEERLEN

TICKETS €11,50
www.cultura-nova.nl/voorstellingen/
dichter-op-de-muur

Kijk naar de mural en
schrijf een gedicht
Doe mee met de schrijfworkshop in
Buurtpunt Peter Schunck
30 augustus 10.00-12.30 uur
Foto: Street Art XXL

Voor iedereen die graag wil schrijven
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