
  

 

 

 

PERSBERICHT 

Rotterdam, juni 2021 

Van 11 t/m 13 juni 2021 trekt Poetry International met de 51e festivaleditie naar de 

Wilhelminapier en Katendrecht voor het mooiste dat de internationale dichtkunst te bieden 

heeft. Een weekend lang kan je in LantarenVenster, Kantine Walhalla en online genieten van 

een mix van binnen-, buiten-  en online programma's met voordrachten, muzikale optredens, 

talkshows, workshops en heel veel meer. Een programma vol poëzie en woordkunst van 

gearriveerde dichters, inspirerende jonge dichttalenten, spoken word-artiesten, avontuurlijke 

taalvirtuozen en vernieuwende cross-overs uit binnen- en buitenland.  

Informatie en tickets: poetry.nl/festival  

Hybride festival 

Het is gelukt om een hybride binnen, buiten en online festival op poten te zetten. Poetry International 

Festival is één van de eerste festivals die ook live publiek in de zaal mogen ontvangen in 

LantarenVenster en Kantine Walhalla. Alle programma’s worden vanuit daar live gestreamd, zodat ze 

ook thuis online te volgen zijn. 

 

'What You Will Hear Is True' 

Het thema van dit Poetry festival is 'What You Will Hear Is True', ontleend aan het boek ‘What you 

have heard is true’ van de Amerikaanse dichter Carolyn Forché. Met dit thema en de uitgenodigde 

dichters wil het festival tegenwicht bieden aan het ‘geweld’ dat de waarheid wordt aangedaan door de 

stroom van stelligheden, leugens, framing en alternatieve waarheden waar we steeds vaker via de 

(sociale) media mee te maken hebben. De poëtische taal waarmee de geëngageerde dichters zich 

bedienen geeft ruimte voor meerduidigheid, voor een ander perspectief en voor twijfel. 

Dichters en poëzieprijzen 

Performances, interviews, talkshows, workshops en bijzondere ontmoetingen zijn er met  Nederlandse 

dichters Anne Vegter, Ellen Deckwitz, Alfred Schaffer, Radna Fabias en Bernke Klein Zandvoort, 

naast Carolyn Forché (Verenigde Staten), Kim Hyesoon (Zuid-Korea), Maren Kames (Duitsland), 

Peter Verhelst en Paul Demets (België), Ronelda Kamfer (Zuid-Afrika), Raymond Antrobus en 

Vanessa Kisuule (Groot-Brittannië), Samantha Barendson (Frankrijk) en Juana Adcock (VK/Mexico).  

Ook de Klimaatdichters zullen optreden en een speciaal programma verzorgen rondom klimaatpoëzie. 

Speciale focus is er op het ‘vrouwelijk perspectief’ en ‘poëzie in gebarentaal’. Uiteraard is er de 

uitreiking van de C. Buddingh’-prijs (11 juni) en de Brockway Prize (12 juni). 

Poetry Adventures op Katendrecht 

In samenwerking met Verhalenhuis Belvédère, Klimaatdichters en Werklicht heeft Poetry International 

onder de noemer ‘Poetry Adventures’ bijzondere programma’s opgezet met dichters en kunstenaars 

op Katendrecht. Zo is er de poëtische Raam-Wandel-Expositie WERKLICHT in FENIXLOODS I , kan 

men poëzie kasjes zoeken op Katendrecht en koken Anne Vegter en Ellen Deckwitz samen met de 

kok van Belvédère een maaltijd die na afloop kan worden afgehaald. De kooksessies worden online 

uitgezonden. 
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