Brabant Gedicht 2008
Inzenden vóór 6 januari
De jaarlijkse poëtische vriendenwedstrijd Leuven – den Bosch zoekt
dichters tussen 16 en 30 jaar. De finale zal plaatsgrijpen op 26 januari in
Leuven. Meer informatie: http://www.bibliotheekdenbosch.nl/
Geheel doelonbewust
speelt hij de loop
van een afgerolde
garenklos na
op het plein.
Ik zit op een bank
en op gadeslag
wat met moeders
aan de hand is
of met steppen of
met skateboards.
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In het ritme van
hun tred herhaalt zich de
muziekgeschiedenis:
een mars voor beginnelingen
Take Five voor gevorderden.
Moeders horen zoiets niet.
(…)

 Mark Meekers kreeg de eerste prijs in de Tweejaarlijkse Schrijverswedstrijd
kortverhaal van de stad Deinze en voor het gedicht “EEUWEN MEIeREN” kreeg hij

Doelbewust stormt
een vrouw
met overdekte kinderwagen
het plaveisel over
Het is winter en het regent.
Ik ga niet zitten.
Saudade is Portugees
voor Plein.
Bruno Putzeys

de Meir-Poëzieprijs van de stad Antwerpen. Hij werd verder genomineerd voor de
Podium Poëzieprijs van de Vrije Universiteit Amsterdam en voor de HC-Trofee in
Utrecht.  Mengmettaal wenst haar lezers een koelbloedig eindejaar toe 

oPenPoortdag

Moederland

15, 16, 22 en 23 december · Sint-Antoniusberg 9,
Leuven · 11u

Inzenden voor 15 februari 2008.

Bezoek Uitgeverij P en geniet van kortingen tot 40%

GALERIE HANNAH en het dichtersgezelschap MENGMETTAAL richten een
poëzieprijs in:
1. Iedereen kan deelnemen met slechts één gedicht dat op het ogenblik van de
inzending niet gepubliceerd is, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het gedicht
moet in het Nederlands gesteld zijn en niet langer dan 24 regels (titel exclusief,
witregels ingebegrepen) zijn. Het mag niet bekroond, geselecteerd of genomineerd
zijn in andere wedstrijden.
2. Het thema is “Moederland”.
3. De verwanten van de juryleden of de organisatoren van de wedstrijd, Galerie
Hannah en het dichterscollectief Mengmettaal zijn van deelname uitgesloten.
4. De jury bestaat uit de dichters Guido Cloet, Cyriel Gladines, Luc Vandeborght,
Reine Wellens, Lieve Devijver (niet stemgerechtigd secretaris).
5. De uitspraak van de jury is bindend en kan niet het voorwerp vormen van enige
correspondentie.
6. De inzendingen moeten in 5 exemplaren worden ingezonden, op A4 formaat en
moeten ondertekend zijn met een schuilnaam. Inzendingen per e-mail of fax worden
niet aanvaard.
Uit niets mag de identiteit van de inzender blijken (ook niet uit de schuilnaam).
De verzendingsenveloppe mag geen afzender vermelden.
7. Bij de inzending moet een gesloten enveloppe worden gevoegd, waarop de
schuilnaam staat vermeld. In deze omslag bevindt zich een brief waarop de
schuilnaam, de
werkelijke naam, het geboortejaar, adres, telefoonnummer, fax of e-mail worden
vermeld.
Elke deelnemer die van de uitslag op de hoogte gebracht wil worden, sluit een
postzegel in.
8. De inzendingen moeten op het Mengmettaal-secretariaat toekomen ten laatste op
vrijdag 15 februari 2008 (afstempeling). Ze moeten verzonden worden naar:
MENGMETTAAL-HANNAH POËZIEPRIJS
Secretariaat Mengmettaal, p.a. Lieve Devijver
Swertmolenstraat 23
3020 Herent, België.
9. De drie laureaten ontvangen een waardevol origineel kunstwerk uit de handen
van mevrouw Leni Creuwels, directrice van Galerie HANNAH. De eervolle
vermeldingen ontvangen een boekenpakket.
10. De prijsuitreiking gaat door Pinksterdag 11 mei 2008 in zaal Floreal en Galerie
Hannah, Mechelsesteenweg 361, Herent 3020, België.
11. De prijzen die niet afgehaald zijn op dag en uur van de uitreiking blijven
eigendom van de inrichters.
12. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het reglement.
13. Inspiratie!

Meer informatie op http://www.uitgeverij-p.be/

Kerstconcert bij Hannah
26 december · Mechelsesteenweg 361, Herent ·
14.30u
Cellist Herman Van Puyenbroeck en dichter Mark Meekers zorgen voor een
sfeervolle namiddag. Ze brengen romantische muziek en gedichten rond
het thema, vrede, bezinning, stilte. Galerie Hannah biedt hen -en U- om
14.30 onderdak. Nadien kerstreceptie.

Het huis herinnert zich mij
31 januari · Stadsschouwburg Leuven · 20.00 uur
Voorstelling van de nieuwe bundel van Jozef Deleu bij
gelegenheid van de Gedichtendag 2008.
Sprekers zijn Kathleen Cools, Jozef Deleu, Leonard Nolens, Louis Tobback,
Hester Knibbe, rector Marc Vervenne en Leo Peeraer. Muziek: folkduo
Göze (Wim Claeys & Maarten Decombel). Projectie van foto’s van Lodewijk
Deleu.

Der Engelen Lust
zaterdag 2 februari 2008 · De Tuinen van
Hoegaarden · 20u
In de kapittelzaal wordt de de achtste bundel van Karel Sergen gefêteerd.
Paul Bogaert, dichter, leidt in en licht toe. Traditiegetrouw zal er muziek zijn
(contrabas, zang, gitaar) en met een kleine tentoonstelling van beeldend
werk van Luc de Coen.

Poëziewedstrijd Hannah-Mengmettaal

