Activiteiten openingsfeest 15 september te Lier
Bezoek tentoonstellingsparcours, doorlopend van 11u tot 16u
Portrettenfabriek, Artist Coffee, Videopresentatie
Locatie: Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Koepoortstraat 1
Videopresentatie, 11-16u
In de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten vind je een videoverslag van de voorronden,
gemonteerd en bewerkt door niemand minder dan Kadir Balcí. Hierbij krijg je een impressie van
hoe het jureren verliep, wat er uniek is aan deze wedstrijd of hoe de organisatoren de
voorronden ervaren hebben.
Artist Coffee,11-16u
Maak je eigen kunstwerk van een blanco bekertje. Dankzij de Lierse Koffiebranderij Van Ouytsel
krijgt elke kopjeskunstenaar een heerlijk tasje koffie. Je lege beker wordt nadien tentoongesteld
op de expositieplaats.
Portrettenfabriek, 11-16u
Laat je portretteren in onze portrettenfabriek. Een unieke herinnering aan deze feestelijke
openingsdag.
Literaire luik
Locatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Gasthuisvest 50
Brieven cursisten Literaire Creatie
Cursisten Literaire Creatie van de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier gaan een
dialoog aan met de tentoongestelde werken . In een brief naar de kunstenaar zoeken ze naar
betekenissen, stellen vragen of drukken hun ontroering of bewondering uit
Spionnen van de poëzie,14-16u
De spionnen van de poëzie bespieden, luistervinken en observeren.
Niets of niemand kan aan hun pen ontsnappen. Ze houden hun vergrootglas boven de
werkelijkheid en gieten hun beschouwingen in flarden tekst. Er wordt onverbiddelijk geschrapt
tot er dichtregels naar boven komen drijven.
Het uiteindelijke gedicht ontstaat tijdens een live performance, waarbij de spionnen zich laten
inspireren door elkaars teksten. De toeschouwer zal het gedicht zelf tot stand zien komen.
Kortom, u weze gewaarschuwd.
De poëzie ligt op de loer.
Poëtisch product,12-16u
Het poëtisch product is een menselijke machine die poëtische buttons produceert. Geef je
persoonlijke dichtregel in. Eerste worden de woorden gescand op hun poëtisch potentieel.
Eenmaal goedgekeurd wordt de dichtregel professioneel uitgetypt. Vervolgens op een button
bevestigd.Om op zwierige manier als poëtisch product terug in uw handen te glijden.
Opgelet: een afgekeurde dichtregel wordt onherroepelijk versnipperd.

