Taal en Poëzie 2012
Dit jaar maakt het project ‘schrijver op locatie’ deel uit van de kunstroute. Drie schrijvers verblijven ieder vier dagen in De
Wijk en IJhorst. Hun impressies en ervaringen verwerken zij in gedichten, verhalen, columns, via blog en twitter
berichten. Op de laatste dag van hun verblijf zullen ze een impressie geven van o.a. hun ervaringen door op te treden in
de leeszaal van de bibliotheek in De Wijk.

Alle optredens zijn op de zondagmiddag van 16 uur t/m 17 uur. Toegangskaarten á € 5 zijn aan de zaal verkrijgbaar.

Deelnemende kunstenaars:

1. Klaske Oenema - zij is de eerste week van 13 t/m 16 september aanwezig en treedt op 16 september op. Er zijn
verschillende manieren om een verhaal te vertellen. Klaske Oenema onderzoekt in muziek, beeld en taal de
mogelijkheden. Zij richt zich naast het maken van liedjes en lichtbeelden op het schrijven van proza. Uitgangspunt voor
zowel haar schrijven als haar beeldend werk en liedjes zijn alledaagse voorwerpen en situaties, aan de hand waarvan
ze de verhouding van het individu onderzoekt. Gezeten naast een overheadprojector, begeleidt ze haar live animaties
met zang. Haar liedjes zijn sober en minimaal evenals haar beelden van een gewaagde eenvoud. In 2006 won ze de
publieksprijs van de Gerrit Rietveld Academie en ze heeft inmiddels vele podia aangedaan, zoals bijvoorbeeld Oerol,
Crossing Border en Noorderslag. www.klaskeoenema.nl

2. Gerbrand Bakker - hij is de tweede week van 20 t/m 23 september aanwezig en zijn optreden kunt u op zondag 23
september beluisteren. In maart 2006 verscheen zijn literaire debuut - Boven is het stil – dat in 2007 terecht kwam op
de shortlist van de Libris Literatuurprijs en onder anderen de internationale IMPAC Dublin Literary Award in 2010
toegekend kreeg. In het voorjaar van 2013 zal een verfilming uitgebracht worden. Vervolgens verscheen in 2009, – Juni
– en in 2010- De Omweg. Zijn romans zijn of worden in vele talen vertaald. www.gerbrandsdingetje.nl

3. Joep van Ruiten - komt de laatste week van de kunstroute, van 27 t/m 30 september en hij sluit de kunstroute met
een optreden op zondag 30 september. Joep van Ruiten is de man achter Woest en Ledig, een weblog over kunst en
cultuur in Drenthe en daarbuiten. Als cultuurjournalist en kunst consument bericht hij zes dagen per week over met
name literatuur en kunst. Op de zevende dag probeert hij te rusten. Tijdens de kunstroute gaat hij op zoek naar het
literaire erfgoed van De Wijk en IJhorst. Welke dichters en schrijvers heeft de streek voortgebracht? In hoeverre lieten zij
zich inspireren door de Reest en het omringende landschap? Hebben ze sporen nagelaten? Hij doet verslag, naast zijn
optreden van 30 september, oa via zijn bevindingen op www.woestenledig.com

