PREMIUM
Patrick Verstraete, stadsdichter Steven Van de Putte, Matthias Haeck, Sven De Potter, Steven
Van Der Heyden, Mieke Geldhof, Luc C. Martens, Nikki Petit en cultuurschepen Rutger De
Reu in De Brielmeersen. © Anthony Statius

Stadsdichter Steven spoelt
coronajaar weg met poëziefestival
in Deinse parken
DEINZEStadsdichter

Steven Van de Putte en zijn collega-poëten
nodigen iedereen uit voor een poëtische wandeling in de groene
omgeving van Deinze. Samen met het stadsbestuur, het
dichterscollectief Décédé en Literatuur Vlaanderen organiseert hij
op zondag 29 augustus de eerste editie van Poëzie in ‘t Park en

naast lokaal talent komt ook Delphine Lecompte gedichten
voordragen. “Ik ben blij dat ik eindelijk nog eens letterlijk met poëzie
naar buiten kan komen”, zegt Steven.
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Het Kaandelpark, het Martinuspark en de Brielmeersen in Deinze vormen
op zondag 29 augustus het decor voor Poëzie in ‘t Park, een initiatief van
stadsdichter Steven Van de Putte.
“Tijdens een wandeling kunnen deelnemers genieten van korte poëzieoptredens", zegt Steven. “Op de affiche prijken tal van namen waarvan
Delphine Lecompte, Steven Van Der Heyden en Luc C. Martens de
bekendste zijn. Delphine Lecompte raakte bij het brede publiek bekend
door haar deelname aan de de tv-quiz ‘De Slimste Mens’ en ze is
columniste bij Humo. Ze debuteerde in het Engels met de roman ‘Kittens in
the Boiler’ en vanaf 2007 wierp ze zich als een bezetene op poëzie in haar
moedertaal. Voor haar debuutbundel ‘De Dieren in Mij’ ontving ze in 2010
de C. Buddingh’-prijs en in 2018 verscheen een bloemlezing van haar 110
beste gedichten: ‘The Best Of Delphine Lecompte’. Andere bekende
gezichten zijn voormalig stadsdichter van Deinze Luc C. Martens en
Herzelenaar Steven Van Der Heyden, die in hun duo-bundel ‘Tot ze koud
is’ de liefde bezingen.”

De rust van de natuur zorgt voor de ideale
sfeer om naar poëzie te luisteren. Het
wordt een gezellige, ontspannen
namiddag, die we afsluiten met een
informeel poëziecafé in het Brielpaviljoen
Steven Van de Putte, Stadsdichter

“Naast deze drie kleppers nemen ook heel wat Deinse dichters deel aan het
mini-poëziefestival”, vervolgt Steven. “Onder meer Matthias Haeck, Sven
De Potter, Maaike Carrette, Nikki Petit, Patrick Verstraete, Mieke Geldhof,

Annemie Hautekeete, Gaby Nachtergaele en klimaatdichteres Leonie
Moreels dragen voor uit eigen werk. Zij zijn lid van het dichterscollectief
Décédé of werden uitgenodigd. Alle dichters zullen in groepjes van twee of
drie personen op vijf verschillende stopplaatsen hun ding doen.”
“Poëzie in ’t Park start om 15 uur en eindigt om 17 uur. Het evenement is
gratis, maar aangezien de deelnemers vanwege de coronamaatregelen in
groepjes worden verdeeld, is reserveren verplicht. Dit kan nog tot maandag
23 augustus via cultuur@deinze.be. Alle voordrachten vinden buiten plaats
en bij regenweer is er telkens een alternatieve binnenlocatie voorzien. De
rust van de natuur zorgt voor de ideale sfeer om naar poëzie te luisteren.
Het wordt een gezellige, ontspannen namiddag, die we afsluiten met een
informeel poëziecafé in het Brielpaviljoen.”

