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NIEUW

Jozef Deleu

Geluiden voor de laatste dag
MEISJE
af en toe

ontmoette ik haar
tot haar vader stierf
jaren later
bedankte ze me
omdat je me miste
zoals ik hem

“Mooi en aangrijpend. Een volwaardig
vervolg op eerdere miniaturen.”
– Anne Marie Musschoot

JOZEF DELEU (1937) is dichter, prozaïst,
essayist en bloemlezer van o.m. Nieuw
Groot Verzenboek. In 2003 stichtte hij
Het Liegend Konijn, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Hij is er
de enige redacteur van. Hij is ook stichter
en gewezen hoofdredacteur van de tijdschriften Ons Erfdeel en het Franstalige
Septentrion (1957–2002). In 2019 verschenen
zijn verzamelde gedichten onder de titel
Ondoorgrond. Gedichten 1963-2019.
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Paul Demets

Het web van omtrek
Het echte debuut van Paul Demets

– 28 jaar later alsnog uitgegeven

In 1999 debuteerde PAUL DEMETS
met de bundel De papegaaienziekte
(Meulenhoff ). Hij had al eerder zijn
intrede in de poëzie kunnen maken
met de bundel Het web van omtrek,
die hij tussen 1988 en 1993 schreef.
In 1993 werd het ongepubliceerde
manuscript ervan bekroond met
een eervolle vermelding in de Prijs
voor Letterkunde van de Provincie
Oost-Vlaanderen.
Achtentwintig jaar later blaast
Demets het stof van het manuscript en
besluit hij om zijn echte debuut alsnog
te publiceren, nu Roger Raveel (1921–
2013) honderd jaar zou zijn geworden.
Demets groeide op in dezelfde
gemeente als de meester uit Machelen
(Zulte) en verdiepte zich in diens werk.
Hij raakte gefascineerd door de waarneming van de werkelijkheid, net zoals
Raveel. Het web van omtrek bevat geen
descriptieve beeldgedichten, maar elk
gedicht gaat een inhoudelijke of thematische verbinding aan met tekeningen,
schilderijen of grafiek van Raveel.
Omdat Demets als jongeman niet om
het werk van Raveel heen kon fietsen.

PAUL DEMETS (1966) is dichter, lector
aan de School of Arts (kask) in Gent,
onderwijsdidacticus aan de UGent en
poëzierecensent voor o.a. De Standaard.
Van 2016 tot en met 2019 was hij de
Plattelandsdichter van de Provincie
Oost-Vlaanderen. In 2018 publiceerde
hij De klaverknoop, genomineerd voor
de Herman de Coninckprijs, de Paul
Snoekprijs en de vijfjaarlijkse poëzieprijs van de kantl. De bundel werd
bekroond met de Jan Campertprijs.
In 2020 verschenen de bundels
De aangelanden en De hazenklager.
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Carl De Strycker (samenstelling)
Met heldere verf en verlangen
Dichters bij Raveel

VERSCHIJNT IN FEBRUARI
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: C A . € 2 5,0 0
PA G I N A’ S : C A .
PAPERBACK
A FME TINGEN: 19,5 X 24 CM
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Tussen 2016 en 2020 verscheen er in
elke aflevering van Poëziekrant een
gedicht van een hedendaagse dichter
bij een werk van ROGER RAVEEL.
Daarmee werd een mooie traditie
voortgezet, want in het verleden
lieten vele grote namen zich inspireren door Raveels werk (Hugo Claus,
Roland Jooris, Rutger Kopland, …).
Die gedichten worden nu, samen de
bijbehorende kunstwerken, gebundeld
in een prachtige uitgave naar aanleiding van de grote Raveel-retrospectieve
in Bozar (18/3–21/7). Met gedichten
van onder anderen Anna Borodikhina,
Paul Demets, Annemarie Estor, Lies Van
Gasse, Dominique De Groen, Astrid
Haerens, Joke van Leeuwen, Arno Van
Vlierberghe en Bette Westera, en aangevuld met twaalf speciaal voor het boek
geschreven gedichten van onder meer
Amina Belôrf, Moya De Feyter, Asha
Karami, Jens Meijen en Iduna Paalman.

Met heldere verf en verlangen. Dichters
bij Raveel is daarmee een uniek overzicht van het werk van Roger Raveel én
een staalkaart van de contemporaine
Nederlandstalige poëzie.
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‘Ik schrijf gedichten omdat ik precies op
23 juni 1961 ben geboren, het had geen
dag vroeger of later kunnen zijn.
Ik schrijf gedichten omdat ik
een toeval ben.
Ik schrijf gedichten omdat mijn vader een
Nuoso was, net zoals mijn moeder, beiden
zijn nakomelingen van onze stamvader
Zhixia Alu.
Ik schrijf gedichten omdat mijn
grootvader uitzonderlijk knap was en
mijn grootmoeder een beetje lelijk.
Ik schrijf gedichten omdat ik in het stadje
Zhaojue woon. Daar zijn veel Nuoso en
veel Chinezen. Ze lijken elkaar goed te
kennen en ook totaal niet.’
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Jidi Majia (vertaling Silvia Marijnissen)
Ik schrijf gedichten omdat
ik een toeval ben

De gedichten van de Chinese JIDI MAJIA zijn stevig
geworteld in de tradities van de Nuosu, het Tibeto-Birmaanse
minderheidsvolk in het zuidwesten van China waartoe de
dichter behoort. In stijl doet zijn werk aan orale literatuur
denken en inhoudelijk toont het werk een grote gevoeligheid
voor de kosmos, de natuur en het landschap. Via die spiegel
roert Jidi universele thema’s aan als liefde, tijd, eenzaamheid, leven en dood. Met het werk van Jidi, dat in vele talen
is vertaald en nu voor het eerst in het Nederlands verschijnt,
gaat een andere wereld voor ons open.
JIDI MAJIA (1961) behoort tot de Nuosu, een mindersheidsvolk in China uit de provincie Sichuan. Hij werd bekend met
zijn poëzie die stevig geworteld is in de tradities van zijn volk,
dat niet tot de Han-Chinese maar tot de Tibeto-Birmaanse
familie behoort. Jidi was de eerste Nuosu-dichter die in het
Chinees schreef vanuit zijn eigen taalkundige, culturele en
kosmologische achtergrond.
SILVIA MARIJNISSEN (1970) is vertaalster van Chinese
literatuur en vertaalde onder meer romans van Mo Yan
en Chang Eileen, moderne poëzie van Yang Mu, Ye Mimi,
Hsia Yu, Shang Chín, Duoduo en Chen Li en klassieke
landschapspoëzie.

VERSCHIJNT IN MA ART
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Lars Bernaerts
& Carl De Strycker (red.)
Hertmans Handboek

STEFAN HERTMANS (1951) is een
van de belangrijkste auteurs van het
Nederlandse taalgebied. Voor zijn
omvangrijke oeuvre, dat meer dan
veertig titels beslaat, ontving hij in 2019
de Constantijn Huygens-prijs. In dit
boek worden naast zijn poëzie, proza,
essays en toneel ook andere aspecten
van zijn werk belicht die inzicht geven
in de aard en ontwikkeling van zijn
schrijverschap. Op die manier wil
het Hertmans handboek een inleiding
en naslagwerk zijn bij het oeuvre van
deze bijzondere schrijver.

LARS BERNAERTS (1980) doceert
Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit Gent. Hij publiceert over
verhaaltheorie, literair experiment, de
hedendaagse roman en het literaire
hoorspel. Met Hans Vandevoorde en
Bart Vervaeck richtte hij in 2009 het
Studiecentrum voor Experimentele
Literatuur (sel) op. In 2019 verscheen
in de boekenreeks van sel Luisterrijk
der letteren. Hoorspel en literatuur in
Nederland en Vlaanderen onder redactie
van Lars Bernaerts en Siebe Bluijs.
CARL DE STRYCKER (1981) is directeur
van Poëziecentrum en hoofdredacteur
van Poëziekrant. Hij promoveerde op
een proefschrift over de invloed van
Paul Celan op de Nederlandstalige
poëzie (Celan auseinandergeschrieben,
2012). Met Yra van Dijk en Maarten De
Pourcq stelde hij Draden in het donker.
Intertekstualiteit in theorie en praktijk
samen. Samen met Koen Rymenants
bezorgde hij Willem Elsschot. Dichter
(2017) en met Yves T’Sjoen redigeerde
hij Nolens handboek (2018).

Met bijdragen van onder anderen
Johanna Bundschuh, Dirk De Geest,
Anne Marie Musschoot, Mathijs Sanders
en Bart Vervaeck.
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De Gedichtenwedstrijd
2021 – Top 100
In donzen dromen

In de bloemlezing In donzen dromen
staan de 100 beste gedichten van
de Nederlandse en Vlaamse inzenders voor De Gedichtenwedstrijd
2021. Gedichten over romantiek en
eenzaamheid, geboorte en vergankelijkheid, maar ook over vriendschap,
verdriet en verwondering. Hélène
Swarth beschreef in haar gedicht
‘Dichterwijding’ het ontstaan van een
dichter als volgt: ‘En toen de knaap
ontwaakte in ’t morgenlicht, / Schreef
met die veder hij zijn eerst gedicht /
Dat klonk zo zoet, ’t leek wel gemaakt
te zijn / Van rozendromen en van maneschijn’. Die laatste regel zou men nu
wellicht niet meer durven opschrijven…
In deze editie leest u tientallen nieuwe
stemmen in de meest uiteenlopende stijlen.

De Gedichtenwedstrijd kent de
grootste geldprijs voor één gedicht
ter wereld: de winnaar ontvangt
10.000 euro. Een grote (voor)jury
van deskundigen uit de kringen
van poëzietijdschriften Awater
en Poëziekrant beoordeelt de
gedichten op basis van anonimiteit. De eindjury (Nikki Dekker,
Yannick Van Puymbroeck, Jelle Van
Riet en Vrouwkje Tuinman) staat
dit jaar opnieuw onder leiding
van de Nederlandse Dichter des
Vaderlands.

De prijsuitreiking van De
Gedichtenwedstrijd 2021 vindt
plaats op 20 maart in Vlaams
Cultuurhuis de Brakke Grond,
Nes 45 te Amsterdam.
Meer informatie: prijsdepoezie.nl
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Jeroen Dera
& Carl De Strycker (red.)

Gedichten van het nieuwe millennium

Twintig jaar 21e-eeuwse poëzie uit Nederland en Vlaanderen

Gedichten van het nieuwe millennium maakt de millennium-trilogie
compleet. Na Dichters van het nieuwe
millennium (2016) en Bundels van het
nieuwe millennium (2018) worden in
dit nieuwe volume honderd gedichten
uit de poëzie van de 21e-eeuw gekozen
en kort toegelicht door een generatie
poëzielezers van nu. Deze bloemlezing
en lectuurhandleiding in één biedt een
ruime staalkaart van de verschillende
vormen van poëzie sinds de eeuwwisseling. Gedichten van onder anderen
Anneke Brassinga, Charlotte Van den
Broeck, Ellen Deckwitz, Paul Demets,
Dominique De Groen, Radna Fabias,
Hester Knibbe, Ramsey Nasr, Alfred
Schaffer, Mustafa Stitou en Peter

VERSCHIJNT IN MA ART
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: C A . € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 2 8 8
PAPERBACK
AFMETINGEN: 14 X 22 CM
ISBN 978–90–56 5 5–269–5

POZCEN_aanbiedingsbrochure_voorjaar2021_DEF.indd 8

Verhelst worden er tegen het licht
gehouden door Jeroen Dera, Barbara
Fraipont, Laurens Ham, Jens Meijen,
Linde De Potter, Sarah Posman, Johan
Sonnenschein, Malika Soudani, Kila
van der Starre en Carl De Strycker.
JEROEN DERA (1986) werkt aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.
Hij is gespecialiseerd in literatuuronderwijs en hedendaagse poëzie.
Hij schrijft poëzierecensies voor de
Standaard der Letteren en was als redacteur betrokken bij zowel Dichters
van het nieuwe millennium (2016) en
Bundels van het nieuwe millennium
(2018). Samen met Charlotte Van den
Broeck schreef hij het poëziedoeboek
Woorden temmen: van kop tot teen (2020).
Momenteel werkt hij aan een boek
over Nederlandstalige poëzie in de 21e
eeuw, onder de titel Poëzie als alternatief
(Wereldbibliotheek, 2021).
CARL DE STRYCKER (1981) is direc
teur van Poëziecentrum en hoofdredacteur van Poëziekrant. Hij promoveerde
op een proefschrift over de invloed
van Paul Celan op de Nederlandstalige
poëzie (Celan auseinandergeschrieben,
2012). Met Yra van Dijk en Maarten De
Pourcq stelde hij Draden in het donker.
Intertekstualiteit in theorie en praktijk
samen. Samen met Koen Rymenants
bezorgde hij Willem Elsschot. Dichter
(2017) en met Jeroen Dera redigeerde hij Bundels van het nieuwe
millennium (2018).
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Claude van de Berge
Gebed tot de leegte

Wit was de nacht van de doodsbron.
Wit waren we als de nacht.
En het ongeschapene kwam tot ons.

De filosoof Nietzsche kende de poëzie
een absolute waarde toe en verklaarde
dat de profeet van de industriële tijd
niet de wetenschapper of filosoof
is, maar de dichter. CLAUDE VAN DE
BERGE lijkt deze bewering in zijn
poëzie te willen bevestigen.
In Gebed tot de leegte voltrekt zich
eEN BEZWERende ritualisering van
de taal waarin sprekende stemmen
in elkaar overgaan zonder dat
duidelijk is wie spreekt of luistert.
Is het de dichter, de lezer, een personage? De leegte zelf? Of de stilte?
Is het een stem die in ons spreekt?
Een droomstem?

Langzaam ondergaan de stemmen
een versmelting en ontstaat in de
gedichten een bewustzijn van een
alomvattende aanwezigheid, een
raadsel dat spreekt tot ons, maar zelf
ook een samenspraak is tussen taal
en onzegbaarheid.
Poëzie die door thema’s als dood, zang,
mysterie, transcendentie, schoonheid,
de kracht uitstraalt van een meditatie.
Poëzie van een zeldzaam hoog niveau.
Met tekeningen van de auteur zelf.
CLAUDE VAN DE BERGE (1945)
publiceerde proza, poëtisch proza
en poëzie. Hij neemt in de hedendaagse poëzie een geheel eigen plaats
in. Zijn laatste werken zoals De grote
omhelzing en De vonk bewegen zich in
de richting van een mystiek gedragen
poëtica en vormen een reactie tegen
het blinde zelfbedrog van een technologische vooruitgangswaan. Gedichten
van hem werden opgenomen in
allerlei tijdschriften in Vlaanderen en
Nederland, zoals De Gids, Poëziekrant
en Het Liegend Konijn.

VERSCHIJNT IN APRIL
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Benno Barnard & Eddy Verloes
Buiten zinnen/Losing our minds

Toen fotograaf EDDY VERLOES bij stormachtig weer
een groep uitgelaten chassidische Joodse jongens op een
Belgisch strand zag, maakte hij foto’s die over de hele wereld
zouden reizen en hem naam en faam bezorgen. Hij vroeg Benno
Barnard, minnaar van de Joodse wereld, gedichten te schrijven
bij de reeks. Buiten zinnen/Losing our minds is het even ontroerende als grappige resultaat van hun samenwerking.
EDDY VERLOES (1959) heeft tussen 2015 en 2020 drie fotoen gedichtenboeken gepubliceerd, No time to Verloes (2015),
Cuba libre (2016) en Zeezuchten (2020), met als rode draad: de
eeuwige zoektocht van de mens naar zichzelf. Als fotograaf wil
hij een verhaal vertellen met aandacht voor het detail. Vanuit
mijn ziel, niet vanuit de camera. Enige vorm van humor en
mistlandschappen zijn in zijn werk nooit ver weg.
BENNO BARNARD (1954) woont na meer dan dertig jaar
Vlaanderen op het Engelse platteland. Het vijfmaal herdrukte
Het trouwservies (2017) is zijn recentste dichtbundel.
Zijn geruchtmakende dagboeken schrijft hij al jaren met het
oog op uitgave in boekvorm – zie Dagboek van een landjonker
(2013) of Zingen en creperen (2019).

VERSCHIJNT IN APRIL
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: C A . € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 4 8
HARDCOVER
AFMETINGEN: 30 X 20 CM
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Stijn Praet (samenstelling en vertaling)

Lieve Ganymedes. Homo-erotische
gedichten uit de middeleeuwen
De Europese middeleeuwen staan
vandaag niet meteen bekend om
hun positieve houding ten opzichte
van erotische relaties tussen mannen.
Werd sodomie in het christendom niet
officieel beschouwd als een zonde van
een vlees? In de dagelijkse sociale en
culturele praktijk bestond echter wel
wat speelruimte voor de herenliefde.
Daarvan getuigen ook de gedichten
in deze bundel, geschreven door
studenten, schoolmeesters, monniken
en bisschoppen van de negende tot
en met de dertiende eeuw. Zij creëren
voor ons een wereld van vertwijfelde
minnaars en bloedmooie maar hooghartige jongens, van geilheid, droefheid
en jaloezie. Intussen voeren ze ons van
de goddelijke Olympus langs de onderwereld van Parijs om uiteindelijk te
belanden op het kerkhof. De oorspronkelijke Latijnse teksten worden hier
zij aan zij gepresenteerd met frisse en
toegankelijke Nederlandse versvertalingen. De bundel bevat ook een
nawoord en eindnoten.

STIJN PRAET (1986) is gastprofessor
Latijnse letterkunde aan de Universiteit
Gent. Daarvoor was hij aangesteld
aan de universiteit van Stockholm en
Harvard University. Momenteel doceert
hij vakken over de Romeinse redenaar
Cicero, homo-erotische poëzie van de
oudheid tot de renaissance, middeleeuwse literatuur, en literair vertalen.
Eerder publiceerde hij al vertalingen
van het middeleeuwse verssprookje
Asinarius (2017) en Arthur Rimbauds
jeugdwerk Ver erat (2007).

VERSCHIJNT IN APRIL
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: C A . € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 1 1 2
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Jo Gisekin

De luwte van het geheugen
Kerf spraakmakende woorden in zilver
behang ontroering als sneeuwwit gebaar
gewichtloos binnen bereik
dát vers van de dichter geweven filigraan
sacraal voor een ogenblik
met Bach als orgelpunt

JO GISEKIN heeft iets met muziek,
met schilder- en beeldhouwkunst,
vanzelfsprekend ook met poëzie, maar
vooral met het leven zelf, waarvan de
artistieke ervaringen maar een onderdeel zijn. In een twaalftal bundels
beschreef ze liefde en leed, ontroering
en blijdschap, bloei en aftakeling, de
gave en de beschadigde mens, en dat
alles in een taal die nu eens extatisch
en jubelend en dan weer vol deemoed
en mededogen is.

In haar nieuwe bundel gaat ze de
confrontatie aan met hoogtepunten
uit de muziek- en de kunstgeschiedenis,
met de weerbarstigheid van de taal, met
de voorthollende tijd en het verglijden
van vertrouwde zekerheden.
JO GISEKIN (1942) schreef tot nog
toe twaalf dichtbundels, waarvan
Dooitijd (2012), De witte pauw (2014)
en Een spiegel op uitkijk (2017), alle
verschenen bij PoëzieCentrum, de
recentste zijn. Gedichten van haar
werden getoonzet door Ernest van der
Eyken, Vic Nees, Wilfried Westerlinck
en Lucien Posman, en opgenomen
in een twintigtal bloemlezingen, van
het Groot gezinsverzenboek van Jozef
Deleu uit 1976 tot Wij zijn de menigte
die moeder heet van Ester Naomi
Perquin uit 2019.

VERSCHIJNT IN MEI
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: C A . € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 5 6
PAPERBACK
AFMETINGEN: 15 X 25 CM
ISBN 978–90–56 5 5–299–2
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Hosheng Ossi (vertaling Lore Baeten)

© Alaa Farid

Ik ben geen zee. Maar mijn hart
is vol meeuwen

‘Alle steden zijn dichters, maar
LORE BAETEN (1982) is arabiste,
Oostende is de meester van de
gespecialiseerd in het Midden-Oosten.
Noordzeesteden’, zegt HOSHENG OSSI,
Ze behaalde een master in Oosterse
de Dichter met Koerdisch-Syriche
Talen en Culturen aan de Universiteit
roots die al jaren in de badstad woont.
Gent en studeerde aan het inalco in
Daarom wijdde hij er een hele dichtParijs, het deac in Caïro en het ifpo
in Damascus, waar ze vier jaar woonde
bundel aan. De gedichten zijn dooren
werkte. Ze is docente Arabisch aan
spekt met meditatie, depressie, verdriet,
de ku Leuven en het Europacollege
teleurstelling, herinneringen, eros en
in Brugge. Ze werkt als literair vertaler
liefde. Elk gedicht is een onherhaalArabisch-Nederlands en is zowel
bare situatie en weerspiegelt de tegenpersoonlijk als professioneel actief op
strijdigheden van de mens: verdriet en
cultureel vlak. Ze is voorzitster van de
vreugde, lafheid en moed, wanhoop en
Raad
van Bestuur van het Nomadisch
hoop, oprechtheid en verraad, waarachtigheid en leugen, vertrouwen en aarze- Kunstencentrum Moussem en richtte
samen met een groep vrienden de vzw
ling, twijfel en zekerheid, geloof en
Lagrange Points op. Beide organisaties
atheïsme, melancholie en optimisme.
willen de Arabische literatuur, cultuur
en kunst promoten in België.
VERSCHIJNT IN JUNI
POËZIECENTRUM, GENT 2021
PRI J S: C A . € 2 0,0 0
PA G I N A’ S : C A . 9 6
PAPERBACK
AFMETINGEN: 14 X 22 CM
ISBN 9 78–90–56 5 5–309–8
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REEDS VERSCHENEN

Gaea Schoeters
& Lies Colman (samenstelling)
Adieu

Het coronavirus maakte onze sterfelijkheid heel tastbaar, en tegelijkertijd
maakten de quarantainemaatregelen
het onmogelijk samen te rouwen.
Vrienden en families konden niet
samen afscheid nemen, wie een dierbare in het buitenland verloor, kon
daar niet naartoe reizen.
Met Adieu, een reeks poëzieconcerten
op de Gentse begraafplaatsen, wilden
we deze vaarwelmomenten alsnog
creëren. Als eerbetoon aan de overledenen, maar ook als een hulde aan het
leven. Omdat verdriet en liefde altijd
samengaan, want alleen om hen van
wie we hielden, rouwen we. En aan
hen koesteren we warme en levendige
herinneringen.
Kunst troost – en ook die troost
moesten we tijdens de quarantainemaanden missen. Poëzie weet te vatten
wat moeilijk zegbaar is, muziek raakt
ons recht in ons gevoel, op een plaats
voorbij taal. Elf dichters en evenveel zangers proberen de pijn van
het afscheid te verzachten.
Deze publicatie legt deze unieke
momenten vast: de muziek en de
stemmen van de dichters op de cd
en de gedichten in het begeleidende
tekstboekje.
Met Charles Ducal, Maud Vanhauwaert,
Carmien Michels, Yousra Benfquih,
Paul Demets, Nerkiz Sahin, Maarten
Inghels, Joke van Leeuwen, Christophe
Vekeman, Miriam Van hee en Els Moors
(poëzie); Lore Binon, Noémie Schellens
& Kobe Baeyens, Lies Vandewege,
Britt Truyts, Annelies Van Gramberen,
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Jonathan De Ceuster, Elise Caluwaerts,
Naomi Beeldens, Els Mondelaers,
Lieselot De Wilde (zang); Lies Colman
(piano/klavecimbel), Korneel Bernolet
(opnameleiding)
GAEA SCHOETERS (1976) is auteur,
librettist en journalist.
LIES COLMAN (1978) is pianist, kamermuzikante, liedbegeleider en docente.

Een uitgave van Poëziecentrum
met steun van Stad Gent, 123-Piano
en De Bijloke
Adieu – poëzieconcerten als vaarwelmoment was een initiatief van 123-piano,
Stad Gent en curator Gaea Schoeters,
in samenwerking met Poëziecentrum,
Vonk&Zonen, Quatre Mains, Literatuur
Vlaanderen, Auteurslezingen & Reveil.

VERSCHEEN IN DECEMBER
POËZIECENTRUM, GENT 2020
PRI J S: € 10,0 0
PA G I N A’ S : C A . 3 2
PAPERBACK
AFMETINGEN: 12 X 12 CM
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Uitgeverij PoëzieCentrum vzw
Vertegenwoordiging
en distributie voor België:

ELKEDAG BOEKEN
Jodenstraat 16
2000 Antwerpen
+32.3.345.60.40
info@elkedagboeken.be
www.elkedagboeken.be
Distributie voor Nederland:

CENTRAAL BOEKHUIS
Erasmusweg 10 – Nl-4104 ak Culemborg
T + 31 (0) 345 47 59 11
F + 31 (0) 345 47 53 43
www.boekhuis.nl
Informatie en recensie-exemplaren:

POËZIECENTRUM VZW
Vrijdagmarkt 36 – B-9000 Gent
T + 32 (0) 9 225 22 25 – F + 32 (0) 9 225 90 54
uitgeverij@poeziecentrum.be
www.poeziecentrum.be
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