
EEN HUIS WAAR POËZIE LEEFT

Literaire 
programma’s en 
educatieve werking

Onthaal en poëzieshop
● hulp bij poëzievragen
● poëziebundels en poëziegadgets 

kopen

Uitgeverij
● nadruk op debuten en vertalingen 

● jaarlijks Versopolis poëziebundel voor 

internationale poëziedebutant(e)

Poëziekrant
● het grootste literaire tijdschrift in het 

Nederlandse taalgebied
● tijdschrift voor zowel de kenner als 

liefhebber van poëzie
● een poging om breed te informeren 

over poëzie
● gedichten van dichters alsookbijdrages 

over poëzie

Documentatie-, studie-
en informatiecentrum
● een platformfunctie om als informatiebemiddelaar op te treden
● verbindt de actoren in het literaire veld en hun publiek
● collectie van boeken, knipselmappen, een tijdschriftenarchief en meer
● huisvest de grootste collectie Zuid-Afrikaanse poëzie geschreven in 

het Afrikaans

sedert 1980 ● een middelpunt van Nederlandse poëzie ● een focus op 
ontwikkeling, promotie, onderzoek en documentatie van poëzie ● een open 
visie op poëzie ● ten doel om poëzie dichter bij de mensen te brengen

POËZIE
dichter bij 
de mensen

● poëzie voor een breder publiek 
● lezingen, tentoonstellingen, 

cursussen en workshops 
● focus vooral op de jeugd
● poëziewandelroutes door Gent 
● Coördinator van Poëzieweek in 

Vlaanderen

POËZIE dichter bij ons

Michał Hynas: De stage bij het documentatie-, studie-
en informatiecentrum heeft me geleerd hoe je 
smaakmakers van boeken schrijft en op welke manier 
de literaire evenementen worden gepromoot onder het 
publiek. Daarbij heb ik me gerealiseerd dat Gent echt 
een levendige en culturele stad is waar je overal poëzie 
tegenkomt! 

En jij?
Giselle Botha: Het multimediale platform Paukeslag heeft 
me opnieuw tot het besef laten komen dat poëzie voor 
iedereen is. Ik verrichtte een imagologisch deelonderzoek 
naar de aanwezigheid van de Afrikaanse dichter-
liedjesschrijver Gert Vlok Nel in de Lage Landen en 
ontdekte een liefde voor dit buitenbeentje van het Zuid-
Afrikaanse literaire veld.

Poëziecentrum vzw
Vrijdagmarkt 36
B-9000 Gent
Tel. 0032 (0)9 225 22 25

https://www.facebook.com/Poëziecentrum-108586149176397


