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Programma Stichting Literaire Actviteiten Zeist 2017-2018

LiteratuurPrijs Zeist

Stadsdichter

Literatuurquiz
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Schrijversontmoetingen

L i t er a ir Z eist
De Stichting Literaire Activiteiten Zeist, roepnaam Literair Zeist, is in
2004 opgericht om literaire activiteiten in Zeist en omgeving te initiëren,
te ondersteunen en mede te organiseren.
In samenwerking met Bibliotheek Idea worden diverse leesgroepen,
boeiende schrijversontmoetingen en een Boek & Film programma
georganiseerd. Het seizoen wordt in april afgesloten met een
Literatuurquiz.
Tevens worden onder verantwoordelijkheid van Literair Zeist de tweejaarlijkse LiteratuurPrijs Zeist en het Stadsdichterschap voor Zeist
uitgevoerd. Verder nam Literair Zeist de afgelopen jaren het initiatief
voor de uitvoering van diverse literaire projecten, zoals de Multiculturele
Verhalentafel en een VMBO-voorleesproject.
In samenwerking met Cultuur Zeist worden ca. zes keer per jaar het
Vertelcafé Zeist en het jaarlijkse Festival Zeist Vertelt georganiseerd.
Het jaarlijkse Kinderboekenfeest in Figi wordt mede door Literair Zeist
ondersteund.
Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meldt u zich op www.literairzeist.nl aan voor onze Nieuwsbrief en
‘like’ ons op Facebook.
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Ac t i vi t ei t en
Ontmoetingen met schrijver s/dichter s 2018-2019
In samenwerking met de boekhandels in Zeist en Bibliotheek Idea worden dit
seizoen een aantal spraakmakende schrijvers/dichters ontvangen. In verband
met de actualiteit worden deze in de loop van het nieuwe seizoen bekend
gemaakt o.a. via onze Nieuwsbrief, website en Facebook.
Leesgroepen
In een leesgroep bespreekt u boeken met elkaar en deelt u uw leeservaringen.
Alle leesgroepen worden begeleid door deskundige en ervaren leesgroep-begeleiders.
Boek & F ilm
Een filmprogramma voor liefhebbers van goede literatuur en de betere films.
Twee series van vijf boekverfilmingen met inleidingen door filmjournalist en
literatuurliefhebber Harry Peters in Figi Bioscoop Zeist.
LiteratuurPrijs Zeist
Tweejaarlijkse schrijfwedstrijd, afwisselend poëzie en proza. In 2018 wordt
weer een open gedichtenwedstrijd uitgeschreven. De prijsuitreiking en de
presentatie van de bijbehorende gedichtenbundel vindt op 23 november 2018
plaats tijdens een feestelijke avond met muziek.
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Stadsdichter van Zeist
Henjo Hekman, bekend als nachtburgemeester, schrijver, dichter en zanger
is op 6 mei 2016 benoemd tot de eerste stadsdichter van Zeist.
De stadsdichter schrijft gedichten bij officiële gebeurtenissen in de
gemeente. Gedichten waarin actueel nieuws in de gemeente op een ludieke, kritische of vervreemdende wijze worden belicht. Verder is de stadsdichter een ambassadeur van de poëzie in Zeist.
Literatuurquiz
Met de Literatuurquiz sluit Literair Zeist het seizoen af. Deelnemers testen
hun literaire kennis. Drie rondes met vragen over bekende schrijvers en
hun boeken. Presentatie: Merel Jansen en Frank Heinen presenteren deze
onderhoudende en vrolijk makende literaire quiz.

Onze samenwerkingspartners:
Bibliotheek Idea Zeist, Taalpodium Utrecht/Zeist, Libris Boekhandel
Kramer & Van Doorn, Groenveld Boeken, Hotel Theater Figi, Boek &
Theater Zeist en CultuurZeist. Incidenteel werken we samen met andere
culturele en maatschappelijke organisaties in Zeist.
Dankzij een jaarlijkse subsidie van de Gemeente Zeist en de Van Veenendaal-Bot Stichting kunnen wij onze activiteiten uitvoeren.
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S tad sdi c ht er Henj o H ek ma n
Door schaarste losgekoppeld van de grond
gingen wij met mond en handel langs de deur;
waar onze wagen langs de wegkant stond
vond de burger ons al gauw inferieur:
zíjn land, zíjn regels – niets was er van ons
dan de wagen en de warmte onderling
op met weerzin toegewezen schrale grond
– niet te lang, men had liever dat je ging…

Reiziger

… de tijd rolt voort met eigen vaart…
Overheden zonnen op een goed gareel,
zoals wij vroeger voor een nukkig paard:
‘t kamp moest groot, of klein en ook formeel.
Na die lange rit hier nu standvastig wonen
op een betegeld plekje zonder modderpoel,
is even wennen – ook aan niet meer mennen
met nog steeds die wielen onder ons gevoel…
Geschreven voor de hernieuwde wijk Beukbergen,
bij het opleverfeest op 10 maart 2018
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Leesgroepen
Ontmoetingen met schrijvers/dichters
Boek & Film
Stadsdichter van Zeist
LiteratuurPrijs Zeist
Festival Zeist Vertelt/Vertelcafé Zeist
Literaire activiteiten in de openbare ruimte
Kinderboekenfeest
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