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1.

PERSBERICHT

De tweede editie van Poetik Bazar, de Brusselse poëziemarkt, vindt
plaats van 23 tot 25 september 2022 in BE-HERE.
Na het succes van de eerste editie, die bijna 3.000 bezoekers aantrok,
keert Poetik Bazar terug naar BE-HERE, een geëngageerd en vernieuwend
trefpunt in de buurt van Thurn & Taxis, met een rijk programma en met
dezelfde ambitie om meer bekendheid te geven aan de hedendaagse
poëzie in al haar rijkdom aan stemmen: niet alleen de dichters en
performers, maar ook de uitgeverijen die hen ondersteunen.
Dit jaar omvat het programma een tweetalige uitgeversbeurs (met 97
uitgeverijen), voordrachten in comfortabele, doorzichtige bubbels in BEHERE (voor een optimale luisterervaring), ontmoetingen met auteurs,
signeersessies, workshops voor alle leeftijdsgroepen, buitenactiviteiten,
slams, raps en dj-sets. Het startschot wordt deze zomer alvast gegeven
met een poëziewedstrijd voor het brede publiek via de sociale media,
waarvan de winnende gedichten in de straten van Brussel te zien zullen
zijn!
Poetik Bazar is uniek vanwege de verscheidenheid aan stemmen die
op de uitgeversmarkt vertegenwoordigd zijn en de diversiteit van de
auteursgesprekken en andere evenementen. Die hebben tot doel de
kennis en de verspreiding van poëzie te bevorderen bij beginnende en
ervaren lezers, liefhebbers, professionals, en ook nieuwsgierigen uit
alle lagen van de bevolking. Dit kenmerk maakt van Poetik Bazar een
intergenerationeel evenement, een weerspiegeling van onze moderne
samenleving met haar vele uitingsvormen.
Poetik Bazar verwelkomt uitgeverijen en tijdschriften uit België, Frankrijk
en Nederland, evenals tal van schrijvers, illustratoren of fotografen. Poetik
Bazar wil het lezen en ontdekken van poëzie bij zoveel mogelijk mensen
aanmoedigen, met name via een groot aantal gratis en voor iedereen
toegankelijke evenementen tijdens dit lange poëtische weekend.

2.

HET COLLECTIEF

Poetik Bazar is een uniek project: een poëziemarkt in Brussel op initiatief
van een Franstalig én Nederlandstalig collectief, bestaande uit:
les éditeurs singuliers, Foire du Livre de Bruxelles, maelstrÖm reEvolution,
Maison de la poésie d’Amay, Midis de la poésie, Poëziecentrum en VONK
& Zonen, in samenwerking met Maison de la poésie de Namur, Marché
de la poésie de Paris en Passa Porta.
Door de specifieke knowhow en de kennis over het literaire en poëtische
veld van elk lid van het collectief samen te brengen, wil deze Brusselse
Poëziemarkt de kennis en de verspreiding van werken bevorderen en
het publiek aanmoedigen om Belgische en buitenlandse dichters te
ontmoeten.
Het Poetik Bazar-collectief wil het lezen en het ontdekken van poëzie
door een heel breed publiek stimuleren.
Poetik Bazar positioneert zich in het Belgische culturele veld als een
duurzaam en toonaangevend jaarlijks evenement van de literatuurscene.
De succesvolle eerste editie in september 2021 is het startschot van
deze collectieve ambitie.

3.

DE UITGEVERSMARKT

Poetik Bazar organiseert in BE-HERE een poëzie-uitgeversmarkt, die
voor iedereen gratis toegankelijk is.
Op deze tweede editie van Poetik Bazar zijn bijna 70 uitgeverijen uit
België, Frankrijk en Nederland aanwezig.
Een dertigtal andere organisaties zijn vertegenwoordigd in drie
boekverkoopruimtes: een Franstalige boekenstand gerund door vzw
Les éditeurs singuliers, een Nederlandstalige o.v.v. vzw Poëziecentrum,
en tot slot een aan Afro-poëzie gewijde verkoopsruimte o.v.v.
boekhandelaar Dulia Lengema, tevens initiatiefnemer van het project
‘Des mots d’éditeurs’.
Het publiek krijgt zo de kans de vitaliteit van de hedendaagse Belgische,
Franse en Nederlandse poëzie te ontdekken via de uitgegeven werken,
maar ook via de grote verscheidenheid aan uitgeverspraktijken.
Een van de bijzonderheden van Poetik Bazar is de diversiteit van de
exposanten op de Brusselse Poëziemarkt. Zo kunnen bezoekers
ook micropublicaties, poëtische ‘boek
objecten’, poëzietijdschriften,
illustraties en fanzines ontdekken, die een weerspiegeling zijn van de
vele manieren om poëzie te publiceren die de Poëziemarkt onder de
aandacht wil brengen.
Nemen deel aan Poetik Bazar:
Al Manar
L’Âne qui butine
L’Arba-Esa
L’Arbre à paroles
L’Arbre de Diane
L’Arche
L’Atelier contemporain
L’Atelier de l’agneau

Awater
Bleu d’encre
La Boucherie littéraire
Boustro
Bruno Doucey
Le Castor astral
Le Chat polaire
Cheyne Éditeur
La Clé à molette
Collectif Confuse·s
Corlevour
Le Cormier
CotCotCot Éditions
Le Coudrier
Creatief Schrijven
crU
La Crypte
Le Dernier carré
Le Dernier télégramme
Deus Ex Machina
10 pages au carré
Do
DO KRE I S
Les éditeurs singuliers
Les éditions extensibles
Éléments de langage
Elise Buntix
Elke dag boeken
Esa le 75
Esperluète
Faï Fioc
Fluxenberg
Forgerie / En 3000 Éditions
Fremok
Gorge bleue

Haus 303
Les Hauts-Fonds
L’Herbe qui tremble
Het Balanseer
L’Iconoclaste
L’Intranquille
Kluger Hans
L’L Éditions
L&M Books
Lamiroy
Le Lampadaire
Lanskine
Larissa Viaene
Leonard Cools
La Lettre volée
Lucie Petit Pic
maelstrÖm reEvolution
La Margeride
Les Midis de la poésie
Le Mot / Lame
Ons Erfdeel
Papier Machine
Les Éditions du Paquebot
Pelckmans
Phosphène
La Pierre d’Alun
La Place
Poëziecentrum
Proces-Verbaal
Sabir
Standaard Uitgeverij
Tétras Lyre
Vanloo
Uitgeverij Vrijdag

4.

EEN TWEETALIG EVENEMENT

De hedendaagse Franse en Nederlandse poëzie is doorgaans weinig
bekend bij het grote publiek, hoewel ze beoefend wordt door een groot
aantal dichters in België en elders.
Als veeltalige hoofdstad bij uitstek belichaamt Brussel de diversiteit aan
taaluitingen en letterkundige praktijken.
Om het publiek een indruk te bieden van deze prachtige diversiteit,
sloegen verschillende vzw’s in 2020 de handen in elkaar en richtten ze
de eerste tweetalige (Frans-Nederlandse) poëziemarkt op: Poetik Bazar.
Drie dagen lang ontmoeten literatuurliefhebbers uit de Nederlandstalige
en Franstalige gemeenschappen elkaar op één plaats om hun
nieuwsgierigheid naar en liefde voor poëzie te delen.
Om die ontmoetingen aan te moedigen, komt het Poetik Bazar-collectief
elk jaar met een meertalig programma voor jong en oud: tweetalige
workshops en auteursgesprekken, bijeenkomsten in het Engels,
voordrachten in het Frans en Nederlands, een focus op de Arabische
taal, live getolkte evenementen, signeersessies enz.
Onder de vele auteurs en andere kunstenaars die dit jaar zijn uitgenodigd
vermelden we onder meer Antoine Wauters, Milady Renoir, Mustafa Kör,
Uschi Cop, Marie Darah, Jan Ducheyne, Mugeni, Matthijs Deraedt en
Astrid Haerens.
Die programmering wordt geflankeerd door een uitgeversmarkt die van
vrijdag 23 t/m zondag 25 september plaatsvindt in BE-HERE. Het publiek
krijgt zo de gelegenheid talrijke boeken te ontdekken, voornamelijk in
het Frans en Nederlands, maar ook in andere talen (Koreaans, Arabisch,
Grieks, Italiaans enz.).

5.

CULTURELE TOUCH

Poetik Bazar wil het ontdekken van poëzie aanmoedigen en die
kunstvorm voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken, met name
via outreach-activiteiten tijdens het evenement.
Er vinden verschillende workshops plaats tijdens de hele duur van de
uitgeversmarkt, maar ook voorafgaand:
Een workshop rond het schrijven van rapteksten en een workshop
Arabische poëzie, i.s.m. boekhandel Replica en de architectencoöperatieve
L’Escaut. Een workshop schrijven en origami met illustratrice Lucie Petit
Pic en, tot slot, een workshop risodruk met de drukkerij van Frau Steiner.
Deze gratis workshops beogen de toegankelijkheid van poëzie en de
beoefening ervan in verschillende vormen te vergemakkelijken. Jong
en oud kan deelnemen aan deze creatieve momenten, van zaterdag 17
september tot en met zondag 25 september 2022.
Voor deze tweede editie wilde Poetik Bazar de gemeenten Laken en
Molenbeek in de spotlights plaatsen, met verschillende wandelingen en
een poëtisch parcours:
Vier tweetalige wandelingen waarbij het publiek de kans krijgt
om deze gemeenten te (her)ontdekken onder begeleiding van dichters
Laurence Vielle, Jan Ducheyne, Astrid Haerens, Théa, Mattijs Deraedt en
Mel Moya. Deze wandelingen zijn voor iedereen gratis toegankelijk en
bieden de deelnemers een geprivilegieerde ervaring van poëzie in de
stedelijke ruimte.
Een wandelparcours door de stad langs illustraties en gedichten
die op de ramen van bewoners en winkeliers zijn aangebracht, dankzij
het prachtige werk van illustrator Larissa Viaene. Alle gedichten zijn het
resultaat van een poëziewedstrijd die tijdens de zomer van 2022 op de
sociale media van Poetik Bazar wordt gelanceerd.
Tot slot voorziet Poetik Bazar dit jaar midden in de uitgeversmarkt in
een tweetalige bibliotheekruimte voor kinderen onder begeleiding van
hun ouders. Een prachtige gelegenheid om poëzie van jongs af aan te
ontdekken.

6.

FOCUS OP AFRO-POËZIE

De Brusselse poëziemarkt richt dit jaar de schijnwerpers op verschillende
literaire thema’s, waaronder Afro-poëzie.
Het publiek krijgt de kans een brede waaier aan auteurs met Afrikaanse
roots te ontdekken dankzij de aan Afro-poëzie gewijde boekwinkelruimte
o.v.v. boekhandelaar Dulia Lengema, tevens initiatiefnemer van het
project ‘Des mots d’éditeurs’.
Poetik Bazar is een evenement dat openstaat voor de wereld, in het hart
van een veeltalige stad, en dit jaar gaat de aandacht naar stemmen uit
Franstalig Afrika en de Maghreb.
De Brusselse Poëziemarkt verwelkomt een groot aantal auteurs,
waaronder de Frans-Tunesische dichter, auteur en componist Nawel Ben
Kraïem, de Senegalese slammers Sall Ngaary en Zeiniix, het collectief ‘La
Voix des sans papiers de Bruxelles’ en de Algerijnse dichter Mo Abbas.
Tijdens dit lange weekend vindt een aantal evenementen plaats rond
Afro-poëzie, waaronder een ontmoeting in BE-HERE met auteur Mo
Abbas en zijn uitgeefster Sarah Rolfo. In gesprek met Dulia Lengema
bespreken ze samen het werk van hun uitgeverij Le Port a jauni. Dat is
een uitgeverij uit Marseille die zich inzet voor de jeugd en tweetalige
geïllustreerde poëzieboeken (in het Frans en Arabisch) uitgeeft.
Het publiek kan ook kennismaken met de fantastische Senegalese groep
Le DUO, met slammers Zeiniix en Sall Ngaary, twee in Senegal breed
erkende artiesten. Le DUO geeft een prachtige slamvoorstelling op het
podium van brasserie La Source, in het hart van BE-HERE.

7.

POETRY PARTIES

De poëziemarkt organiseert dit jaar tal van feestelijke evenementen
rond poëzie en schrijven!
Voor het eerst start de programmering van Poetik Bazar voorafgaand aan
de uitgeversmarkt, op woensdag 21 september 2022, met een rapavond
met rappers Maleck, Barry en Mona. Tijdens het tweede avonddeel maakt
het publiek kennis met de teksten van die drie artiesten en tijdens het
eerste deel met die van jonge talenten, via een open podium in L’Escaut.
Op vrijdag 23 september vindt de officiële openingsavond van Poetik
Bazar plaats in Maison Poème, waar vele Belgische en Europese dichters
en dichteressen hun gedichten in hun eigen taal komen voorlezen. Deze
meertalige avond is, net als Poetik Bazar, in het Frans, Nederlands en
Engels!
Op zaterdag 24 september staat de muziek centraal dankzij het meertalige
SpeakEasy-collectief, dat een open mic-wandeling aanbiedt, gevolgd
door een slamsessie in LaVallée. Later op de avond nodigt Poetik Bazar u
uit om te dansen op de electroritmes van DJ Rafaël Aragon en La Dame.
De Poëziemarkt sluit op zondag 25 september opnieuw af met het
uitzonderlijke avondprogramma ‘Fleurs du slam’ (organisatie: Theater
140, FrancoFaune, Lézarts Urbains en Midis de la poésie). Een evenement
dat niet meer weg te denken is uit de Brusselse slamwereld !

8.

PROGRAMMA

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
L’ESCAUT :
11:00 > 16:30
Rapworkshop met Maleck en Louison
Deelnemers: 13 - 18 jaar | FR/NL
Gratis - Reserveren verplicht > info@poetikbazar.be

ZONDAG 18 SEPTEMBER
L’ESCAUT :
11:00 > 16:30
Rapworkshop met Maleck en Louison
Deelnemers: 13 - 18 jaar | FR/NL
Gratis - Reserveren verplicht > info@poetikbazar.be
13:30 > 16:30
Workshop ‘Poëzie in het Arabisch’ met Soraya Bakkali
Voor iedereen | Arabisch | FR
Gratis - Reserveren verplicht > info@poetikbazar.be

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
OUTDOOR :
15:00 > 15:45
Poëziewandeling met dichters Aurélien Dony en Jan Ducheyne
Verzamelpunt > Parckfarm - Jubelfeestlaan (1080)
Voor iedereen | FR/NL
Gratis | Reserveren aanbevolen > info@poetikbazar.be
L’ESCAUT & REPLICA BOOKSHOP :
18:30 > 19:15
Deel 1:
Presentatie van de resultaten van de rapworkshop:
Open podium in aanwezigheid van het publiek
Voor iedereen | FR/NL
Gratis | Reserveren aanbevolen > info@poetikbazar.be
19:15 > 20:30
Deel 2:
Rappodium met de rappers Mona, Maleck en Barry
Voor iedereen | FR/NL
Gratis | Reserveren aanbevolen > info@poetikbazar.be

WOENSDAG 21 > ZONDAG 25 SEPTEMBER
OUTDOOR :
24/24
Vrije wandeling in de wijken Molenbeek en Laken
Tekeningen op de ramen van de kunstenares Larissa Viaene
met gedichten van de Poetik Bazar-poëziewedstrijd

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
HALL | BE-HERE:
14:30 > 19:00
Uitgeversmarkt
Gratis | Voor iedereen | FR/NL
16:00 > 18:30
Workshop origami met Lucie Petit Pic
Gratis | Voor iedereen | FR/NL
‘CABANE’ | BE-HERE :
16:00 > 18:30
Bibliotheek met poëzie voor kinderen
Gratis | Kinderen onder begeleiding van een volwassene | FR/NL
‘BUBBEL’ | BE-HERE :
15:30 > 16:15
«Het vertalen van slam door middel van het ritme»
Moderator : Anne Casterman
Met Katelijne De Vuyst, Ada Mondès en Cyriel Etienne.
Gratis | Voor iedereen
16:45 > 17:30
Gesprek over het uitgeven van tweetalige poëzie in België 		
Moderator: Rashif El Kaoui.
Met dichters Mustafa Kör, Serge Delaive, en literair vertaalster
Katelijne De Vuyst
Gratis | Voor iedereen | FR/NL

18:00 > 18:45
Gesprek met de ‘Poetik Gang’
Zijn ontstaansgeschiedenis, manifest, ambitie, stem, geluid, echo,
inspiratie, toekomst en meer, als het klikt.
Met de Poetik Gang
Gratis | Voor iedereen | FR/NL
OUTDOOR :
16:00 > 16:45
Poëziewandeling met dichteres Théa en Alex Deforce.
Verzamelpunt > Replica Bookshop – 1080
Voor iedereen | FR/NL
Gratis | Reserveren aanbevolen > info@poetikbazar.be
MAISON POÈME :
20:00 > 22:00
Openingsavond van Poetik Bazar; moderator: Rashif El Kaoui
Met dichters Andy Fierens (België), Antoine Wauters (België), 		
Simone Atangana Bekono (Nederland), Josef Straka (Tsjechië),
Kirill Medmedev (Rusland), Constantinos Papageorgiou (Cyprus),
Maria Bràs Ferreira (Portugal), en Carole Zalberg (Frankrijk).
Met de musikant Vincent Granger.
Tickets in voorverkoop
Voor iedereen | Meertalig | FR/NL/EN boventiteling

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
HALL | BE-HERE:
10:30 > 19:00
Uitgeversmarkt
Gratis | Voor iedereen | FR/NL
14:00 > 18:00
Workshop schrijven en origami met Lucie Petit Pic
Gratis | Voor iedereen | FR/NL
‘CABANE’ | BE-HERE:
14:00 > 18:00
Bibliotheek met poëzie voor kinderen
Gratis | Kinderen onder begeleiding van een volwassene | FR/NL
‘BUBBEL’ | BE-HERE:
10:30 > 11:15
Gesprek over ‘Een lans voor poëzie in de boekhandel’
Moderator: Mélanie Godin.
Met boekhandelaars Maxime Hanchir, Julie Fraiture 			
en Dulia Lengema.
Gratis | Voor iedereen | FR
11:45 > 12:30
Gesprek rond Poëziekrant, met het pleidooi voor poëzie
Moderator: Carl De Strycker.
Met dichters Idwer de la Parra, Iduna Paalman en
Michaël De Cock.
Gratis | Voor iedereen | NL

13:00 > 13:45
Gesprek rond ‘De Nederlandstalige literatuurprijzen’
Moderator: Carl De Strycker.
Met dichters Roelof ten Napel en Tijl Nuyts.
Gratis | Voor iedereen | NL
14:15 > 15:00
Gesprek rond ‘Poëzie uitgeven in Frankrijk’
Moderator: Mélanie Godin
Met de componist, performer en dichteres Nawel Ben Kraïem en
kunstfotograaf en dichter Nanténé Traoré.
Gratis | Voor iedereen | FR
15:30 > 16:15
Gesprek rond het werk van dichter Henri Michaux
Moderator: Carl De Strycker
Met vertaler Bart Vonck en literair vertaalster Edith Klapwijk. 		
Gratis | Voor iedereen | NL
16:45 > 17:30
Gesprek over uitgeverij Le Port a jauni
(Frans/Arabisch tweetalige poëzie)
Moderator: Dulia Lengema.
Met dichter Mo Abbas en uitgeefster Sarah Rolfo.
Gratis | Voor iedereen | FR
18:00 > 18:45
Gesprek rond het tijdschrift DO Kre IS
Moderator: Valentine Bonomo.
Met uitgever, socioloog en literair criticus Stéphane Saintil.
Gratis | Voor iedereen | FR

BRASSERIE LA SOURCE | BE-HERE :
13:30 > 14:15
Open Mic met dichter Kev LaRaj
Gratis | Voor iedereen | Meertalig > ter plaatse inschrijven
15:00 > 15:45
Slamoptreden van Senegalees collectief Le DUO,
met de Senegalese rapper en slammer Sall Ngaary en de 		
Senegalese graffitikunstenares en slamster Zeiniix.
Gratis | Voor iedereen | FR
OUTDOOR :
16:00 > 16:45
Poëziewandeling met dichters Mel Moya en Mattijs Deraedt.
Verzamelpunt > Parckfarm - Jubelfeestlaan (1080)
Voor iedereen | FR/NL
Gratis | Reserveren aanbevolen > info@poetikbazar.be
19:00 > 19:45
Wandeling en open mic met het SpeakEasy-collectief
Verzamelpunt > BE-HERE
Aankomst > Centre de création LaVallée
Voor iedereen | Meertalig
Gratis | Reserveren aanbevolen > info@poetikbazar.be
CENTRE DE CRÉATION LAVALLÉE :
20:00 > 21:00
Slampodium met SpeakEasy-collectief
///
21:00 > 23:00
DJ-sets met La Dame en Rafaël Aragon
Tickets binnenkort beschikbaar
Voor iedereen | meertalig

ZONDAG 25 SEPTEMBER
BE-HERE :
10:30 > 18:00
Uitgeversmarkt
Gratis | Voor iedereen | FR/NL
13:00 > 18:00
Workshop schriftjes in risodruk (met Frau Steiner)
Gratis | Voor iedereen | FR/NL
13:30 > 17:30
Workshop origami met Lucie Petit Pic
Gratis | Voor iedereen | FR/NL
‘CABANE’ | BE-HERE:
13:30 > 17:30
Bibliotheek met poëzie voor kinderen
Gratis | Kinderen onder begeleiding van een volwassene | FR/NL
‘BUBBEL’ | BE-HERE:
10:30 > 11:15
Gesprek rond ‘Poëzie in Vlaanderen’
Moderator: Michaël Vandebril.
Met dichteressen Astrid Haerens, Siel Verhanneman
en Lies Van Gasse.
Gratis | Voor iedereen | NL

11:45 > 12:30
‘Trahison des images’, gesprek rond vertalen
Moderator: Anne-Lise Remacle.
Met vertalers Kim Andringa, Marcello Oro en
Patricia Houéfa Grange.
Gratis | Voor iedereen | Meertalig
13:00 > 13:45
Gesprek over collectief Hyster-x, The writers collective for womxn
Moderator: Uschi Cop.
Met auteurs Haleh Chinikar en Marie Darah.
Gratis | Voor iedereen | Meertalig
14:15 > 15:00
Gesprek rond ‘Vlaamse poëzie en haar auteurs’
Moderator: Michaël Vandebril.
Met dichters Andy Fierens, Arno Van Vlierberghe
en Anne Provoost.
Gratis | Voor iedereen | NL
15:30 > 16:15
Gesprek rond het collectief ‘La Voix des sans papiers
de Bruxelles’, met deelnemende kunstenaars Thierno Dia, 		
Mamadou Taslim Diallo, Doulo Kandé en Modou Ndiaye,
met Leïla Duquaine en Milady Renoir, kunstenaressen
en bondgenoten.
Gratis | Voor iedereen | FR
16:45 > 17:30
Gesprek rond ‘Nederlandse poëzie’
Moderator: Michaël Vandebril.
Met de Nederlandse dichters Nisrine Mbarki, Asha Karami
en Franz Keizer.
Gratis | Voor iedereen | NL

BRASSERIE LA SOURCE | BE-HERE :
12:15 > 13:00
Performance met Moyomo en Jonas Bruyneel
Gratis | Voor iedereen | NL
15:00 > 15:45
‘Memory Babe’, een performance over de Beat Generation
Met dichters Ada Mondès en Jérémie Tholomoé.
Gratis | Voor iedereen | FR
OUTDOOR :
16:00 > 16:45
Poëziewandeling met dichters Astrid Haerens en Luc Baba.
Verzamelpunt > Replica Bookshop - 1080
Voor iedereen | FR/NL
Gratis | Reserveren aanbevolen > info@poetikbazar.be
THÉÂTRE 140 :
18:00 > 20:00
‘Les Fleurs du slam’, presentatie: Marie Darah.
Met Mel Moya, Nadjad, Lucio Bukowski, La râleuse, Mugeni,
Makis Moulos, Gonçalves Gonçalo Nhauando
en muzikant Eric Bribosia.
Tickets verkrijgbaar via www.le140.be
Een avondprogramma van Théâtre 140, FrancoFaune,
Lézarts Urbains en Midis de la poésie.

SOCIAL MEDIA :
@poetikbazar
https://www.facebook.com/PoetikBazarBruxelles

RESERVEREN :
BE-HERE		

23 > 25.09.2022 : Gratis toegang zonder reservering

L’Escaut

21.09.2022 : Gratis toegang
(reserveren aanbevolen)

Maison Poème

23.09.2022 : Tickets in voorverkoop of aan ingang op avond zelf
(reserveren aanbevolen)

LaVallée

24.09.2022 : Tickets in de voorverkoop of aan ingang op avond zelf
(reserveren aanbevolen)

Théâtre 140

25.09.2022 : Reserveren verplicht

PERSCONTACTEN :
Maud Joiret / FR

presse@poetikbazar.be

Saskia Liénard / NL
pers@poetikbazar.be

9.

PARTNERS

ARTISTIEKE PARTNERS :
Poetik Bazar is een collectief project van:
les éditeurs singuliers, Foire du livre de Bruxelles, maelstrÖm reEvolution,
Maison de la poésie d’Amay, Midis de la poésie, Poëziecentrum Gent en
VONK & Zonen.
In partnerschap met L’Escaut, Francofaune, Lezarts Urbains, Maison de
la poésie de Namur, Marché de la poésie de Paris, Passa Porta, Replica
en Théâtre 140.

INSTITUTIONELE PARTNERS :
Poetik Bazar is een project dat gesteund wordt door Fédération WallonieBruxelles, Région Image | Imago van Brussel, Commission communautaire
française (COCOF) - Culture, Flanders Literature, het bicommunautaire
samenwerkingsproject, Stad Brussel, Commission communautaire
française (COCOF) - Politique générale, Wallonie Bruxelles International,
SCAM-SACD en Cultuur in Molenbeek.

10. PRAKTISCHE INFO
LOCATIES :
BE-HERE

Dieudonné Lefèvrestraat 4 - 1020 Brussel

L’Escaut

Scheldestraat 60 - 1080 Brussel

Replica

Scheldestraat 61 - 1080 Brussel

Maison Poème

Schotlandstraat 30 - 1060 Brussel

LaVallée

Adolphe Lavalléestraat 39 - 1080 Brussel

Théâtre 140

Eugène Plaskylaan 140 - 1030 Brussel

OPENINGSTIJDEN :
BE-HERE		

Vrijdag 23 september		
Zaterdag 24 september
Zondag 25 september		

WEBSITE :
http://poetikbazar.be/

:
:
:

14:30 - 19:00
10:30 - 19:00
10:30 - 18:00

