Shaﬀy Poëzie Podium - 13 december 2019

Adriaan van Ijperen (1953) woont in Heiloo. Toen hij in 2004 deelnam aan een
workshop Storytelling for managers werd hij uitgenodigd om zijn verhaal niet
alleen te vertellen maar ook op te schrijven. Dat was de start van een schrijfstroom
die uiteindelijk resulteerde in de dichtbundel “Liefde en Sfeer” die in 2009
verscheen bij Uitgeverij De Brouwerij, samen met de verhalenbundel “De
Spreekbeurt”. In 2012 volgde “Hoogland”.
Of er inmiddels nog meer werk het licht heeft gezien zal Adriaan U ongetwijfeld zelf
kunnen vertellen.

Edith de Gilde was al eerder hier te horen. Op deze vrijdag treed zij op als duo met
Mariet Lems.
Edith de Gilde studeerde aanvankelijk rechten, maar maakte de overstap naar
Nederlands. In de 70ties stond ze voor de klas en in de 80er jaren werkte ze voor
Oxfam Novib. In de 90er jaren had ze haar eigen yoga studio De Wilg, en ging ze
tevens aan de slag als schrijfcoach. Als redacteur was ze verbonden aan tijdschrift
Meander. Momenteel is zij als bestuurslid actief bij de Haagse Kunstkring afdeling
Letteren. Zij publiceerde veelvuldig. In 2012 verscheen haar bundel “Vleugels van
cement”.

Mariet Lems is in het dagelijks leven consulent kunsteducatie literatuur en
schrijfdocent. Zij maakt zich sterk voor taal en leesplezier voor kinderen. Daarover
geeft zij bijeenkomsten voor docenten, bibliothecarissen en op podia. Bij Plint
verscheen gedichtenprentenboek “Eén gedicht is nooit genoeg”. Daarin staan niet
alleen de gedichten met bijpassende beelden, maar ook steeds lessen om
gesprekken op gang te brengen over poëzie.
Een juweeltje voor iedereen die op welke manier dan ook met kinderen werkt en ze
aan het lezen en schrijven wil krijgen.

Kat Kreeberg zat twee jaar geleden tegenover mij tijdens de vredesmaaltijd. Ik
moest op verzoek een zwaar verhaal houden over eenzaamheid, maar Kat kon

gelukkig haar lichtvoetige gedichten lezen. Daarna kwam ik haar weer tegen tijdens
een opening van een expositie, en bij Poëzie Podium Daan en Daan. En steeds vind
ik haar weer ontzettend grappig en een frisse wind.
Dat vond blijkbaar ook dichter Kees van Meel die met haar onder de titel “Kees en
Kat op t Kerkhof” deze zomer in de Grote Kerk in Breda optrad met erotische
gedichten. Erotiek en verdriet met een knipoog zegt Kat.
Luister en huiver, zou ik zeggen!

