
PERSINFORMATIE 

Rotterdam, 2 maart 2023 

 

 

 

Data  

Tickets 

Early Bird 

Jongeren 

Kids 

Locatie  

vrijdag 9 t/m zondag 11 juni 2023 

Passe-partout € 50,-. Dagkaart € 22,50 (€ 29,50 op zaterdag) 

Passe-partout € 37,50. Dagkaart € 17,- (€ 22,50 op zaterdag) 

Passe-partout € 25,-. Dagkaart v.a. € 11,25 (cjp/studentenpas) 

Zondag 11 juni: Kindertalkshow, Silent Poetry, workshops 

LantarenVenster, Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam  

 

Het Poetry International Festival Rotterdam vindt dit jaar plaats van vrijdag 9 juni t/m zondag 11 juni 

in Theater LantarenVenster. Met de komst van de nieuwe directeur Diana Chin-A-Fat (42) is deze 

53ste editie diverser geworden, met meer vrouwelijke, jonge dichters en dichters van kleur. Ook het 

frisse festivalthema There’s a Poem for That! spreekt tot de verbeelding. Diana Chin-A-Fat: “Met de 

beste dichters van over de hele wereld wordt de komende festivaleditie een ongekend feest. Zo 

komt Ada Limón, de ‘Dichter des Vaderlands’ van de VS, de eerste van Latijns-Amerikaanse afkomst. 

We zijn ook heel blij met de komst van de dove performer Justin Perez; zijn gebarentalige 

voordrachten zijn spectaculair en weten iedereen - doof én horend - te bereiken en te raken.” 

 

 

V.l.n.r. Justin Perez, Ada Limón, Claudia Rankine, Paul Tran 

 

Enkele andere grote namen zijn de Amerikaanse Claudia Rankine, de Jamaicaanse dichter Kei 

Miller, de Vietnamees-Amerikaanse transgender-dichter Paul Tran en de Poolse A.I. & deep 

learning specialist Radoslaw Jurczak. De Nederlandse dichters Ingmar Heytze en Simone Atangana 

Bekono treden op en Erik-Jan Harmens ontmoet Imca Marina in een programma over zijn guilty 

pleasure, de poëzie van BN-ers. Alle dichters en programma's staan binnenkort op de site van 

Poetry International. 
 

        
 

https://www.poetryinternational.com/en/


                                  
 

 

Dichters hebben werkelijk over elk onderwerp al wel een gedicht geschreven. En als ze dat nog niet 

gedaan hebben doen ze dat dit jaar op Poetry International. Laat hun verbeelding de jouwe verrijken, 

doe mee aan inspirerende workshops, ga op avontuurlijke tours en vier feestelijke Poetry Nights en zie: 

There's a poem for that! 
 

 

Poetry international en Studio Kleine Lettertjes maken dit jaar op zondagochtend 11 juni een 

programma voor de allerjongste poëziefans met o.a. een kindertalkshow en optredens van dichters met 

‘gedichten waar je iets aan hebt’. Bij de inloop kunnen de kinderen Silent Poetry-koptelefoons opzetten 

en luisteren naar de ingesproken gedichten van dichters, waarbij ze zelf mogen verbeelden wat ze 

horen. 

 

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie: 

Kijk voor meer informatie over het festival, de dichters, fotomateriaal en afspraken voor interviews op onze 

perspagina of neem contact op met: 

Jan Coerwinkel (pers en communicatie) 

M. +31 6 41 15 15 29  

E. coerwinkel@poetry.nl 

Peter Rosendaal (persvoorlichter) 

M. +31 (0)6 19 59 88 05 

E. Rosendaal@poetry.nl 

 

 

      

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

      

 

Stichting Poetry International - Westersingel 16 - 3014 GN Rotterdam 
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