
Programma Stichting Literaire Actviteiten Zeist 2017-2018

literairzeist.nl

ontmoetingen 
met schrijvers 

en dichters
ontmoetingen 
met schrijvers 

en dichters
ontmoetingen 
met schrijvers 
en dichters

©
 Te

ss
a 

Po
st

hu
m

a 
de

 B
oe

r

©
 B

ar
t K

oe
ts

ier

Bas Heijne Suzanna Jansen



Literair  Zeist

De Stichting Literaire Activiteiten Zeist, roepnaam Literair Zeist, is 
in 2004 opgericht om literaire activiteiten in Zeist en omgeving te 
initiëren, te ondersteunen en mede te organiseren.

In samenwerking met Bibliotheek Idea worden diverse leesgroepen, 
boeiende schrijversontmoetingen en een Boek & Film programma  
georganiseerd. Het seizoen wordt in april afgesloten met een  
Literatuurquiz.

Tevens worden onder verantwoordelijkheid van Literair Zeist de twee-
jaarlijkse LiteratuurPrijs Zeist en het Stadsdichterschap voor Zeist 
uitgevoerd. Verder nam Literair Zeist de afgelopen jaren het initiatief 
voor de uitvoering van de Multiculturele Leesgroep, de Multiculturele 
Verhalentafel en een VMBO-voorleesproject.

In samenwerking met Cultuur Zeist wordt ca. zeven keer per jaar het 
Vertelcafé Zeist en het jaarlijkse Festival Zeist Vertelt georganiseerd.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Meldt u zich op www.literairzeist.nl aan voor onze Nieuwsbrief en 
‘like’ ons op Facebook.

LiteratuurPr i js  Zeist
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Ontmoetingen met schri jvers/dichters 2017-2018
Soms houdt de auteur een lezing over zijn/haar (recente) werk, soms wordt 
hij/zij geïnterviewd. Na de pauze is er altijd gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 
Dit seizoen ontmoeten we:
• 25 oktober: Bas Heijne, winnaar van de P.C. Hooftprijs 2017 
• 22 november: Suzanna Jansen, auteur van ‘Het pauperparadijs’, over haar  
 nieuwe boek ‘Ondanks de zwaartekracht’ (verschijnt oktober 2017)
• De andere schrijvers worden in de loop van het seizoen bekend gemaakt.

Leesgroepen
In een leesgroep bespreekt u boeken met elkaar en deelt u uw leeservaringen. 
Alle leesgroepen worden begeleid door deskundige en ervaren leesgroep-be-
geleiders. 

Boek & F i lm 
Een filmprogramma voor liefhebbers van goede literatuur en de betere films.
Twee series van vijf boekverfilmingen met inleidingen en nabesprekingen door 
filmjournalist en literatuurliefhebber Harry Peters in Figi Bioscoop Zeist. 

LiteratuurPri js Zeist
Tweejaarlijkse schrijfwedstrijd, afwisselend poëzie en proza. In 2018 wordt 
weer een open gedichtenwedstrijd uitgeschreven. De prijsuitreiking en de  
presentatie van de bijbehorende gedichtenbundel vindt in november 2018 
plaats tijdens een feestelijke avond met muziek.  
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Literatuurquiz

Onze samenwerkingspartners: 

Bibliotheek Idea Zeist, Taalpodium Utrecht/Zeist, Libris Boekhandel  
Kramer & Van Doorn, De Nieuwe Boekerij, Groenveld Boeken, Hotel  
Theater Figi, Boek & Theater Zeist en CultuurZeist. Incidenteel werken 
we samen met andere culturele en maatschappelijke organisaties in 
Zeist. Dankzij een jaarlijkse subsidie van de Gemeente Zeist en de  
Van Veenendaal-Bot Stichting kunnen wij onze activiteiten uitvoeren. 

Stadsdichter van Zeist
Henjo Hekman, bekend als nachtburgemeester, schrijver, dichter en zanger 
is op 6 mei 2016 benoemd tot de eerste stadsdichter van Zeist. 
De stadsdichter schrijft gedichten bij officiële gebeurtenissen in de  
gemeente. Gedichten waarin actueel nieuws in de gemeente op een  
ludieke, kritische of vervreemdende wijze worden belicht. Verder is de 
stadsdichter een ambassadeur van de poëzie in Zeist.

Literatuurquiz
Met de Literatuurquiz sluit Literair Zeist het seizoen af. Deelnemers testen 
hun literaire kennis. Drie rondes met vragen over bekende schrijvers en 
hun boeken. Presentatie: Merel Jansen. Frank Heinen interviewt deze 
avond een gastschrijver.



Stadsdichter Henjo Hekman

Je mag op mij een ijsje halen met je kind,
op een van mijn terrassen zitten,
jouw zorgen delen met een vriend:
ik ben jouw plein, ik zal je dragen

Je mag op mij voorzichtig fruit betasten,
aan mooie stoffen voelen op de markt;
een oude vriend begroeten bij een kraam:
ik ben jouw plein, ik zal je dragen

Je mag op mij om mensen huilen, lachen,
luisteren naar hun kabbelende stemmenzee;
je mag dansen, hinken, rechtop lopen, krom:
ik ben jouw plein, ik zal je dragen

Je mag op mij naar donkere luchten staren
of de schaduw zoeken onder een plataan,
op mij jouw weg hervinden in de nacht:
ik ben jouw plein, ik zal je dragen

Wat jij er ook wilt doen of laten, zeggen
of verzwijgen… met al mijn klinkers
ben ik alleen voor jou hier uitgelegd:
ik ben jouw plein, ik wil je dragen…Ik
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literairzeist.nl
Markt 1, 3701 JZ, Zeist
E-mail: info@literairzeist.nl
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• Leesgroepen

• Ontmoetingen met schrijvers/dichters

• Boek & Film

• Stadsdichter van Zeist

• LiteratuurPrijs Zeist

• Festival Zeist Vertelt/Vertelcafé Zeist

• Literaire activiteiten in de openbare ruimte


