
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met pijn in het hart heeft Poetry International besloten dat het Poetry 

International Festival 2020 - van 25 t/m 28 juni a.s. in de Doelen - wordt 

uitgesteld. We keken er enorm naar uit! Onder het motto What You Will Hear Is 

True gingen we er samen met dichters, vertalers, muzikanten, vrijwilligers, 

partners en publiek een onvergetelijk 51ste festival van maken, geheel in lijn 

met de zo succesvolle jubileumeditie van 2019. Onder de omstandigheden van 

de corona-crisis en de noodzakelijke maar beperkende maatregelen in binnen- 

en buitenland, blijkt het echter onmogelijk om voor eind juni een volwaardig 

festival voor te bereiden.  

 

In de eerste plaats maken we ons nu vooral zorgen over de gezondheid en de 

onzekere toekomst van dichters, vertalers, artiesten, partners, freelancers, 

workshopdocenten, vrijwilligers, bezoekers en medewerkers. We zullen hen, daar 

waar we kunnen, zoveel mogelijk ondersteunen.  

 

Poetry International kiest voor continuïteit van het festival op de lange termijn en 

oriënteert zich vanaf nu op mogelijkheden om dichters, poëzie en programma’s 

online en/of op een later moment te presenteren. Dat doen we in samenwerking met 

bestaande en nieuwe partners. In de tussentijd zijn we via onze websites en social-

mediakanalen actief om trouw en nieuw publiek te inspireren en troost te bieden met 

poëzie van over de hele wereld. 

Gelukkig gaan de Poëzie Schrijfcursussen van de Poetry Academy online door en 

komt de jury van de C. Buddingh’-prijs 2020 virtueel bijeen om te komen tot de 

shortlist van vier te nomineren poëziedebuten die we deze maand nog bekend 

zullen maken. Nieuw zijn de plannen voor verschillende online boekenclubs die we 

binnenkort presenteren. De (ont)spannende Gedichten Tours op Poetry 

International Archives bieden nu al verrassende gedichten voor elk moment van de 

dag, vaak voorgelezen door de dichters zelf.  

https://www.poetry.nl/nl/poetry-academy#card16
https://www.poetry.nl/nl/poetry-academy
https://www.poetry.nl/nl/c-buddingh-prijs#card273
https://www.poetryinternational.org/pi/archivetours/page/0/en/tile
https://www.poetryinternational.org/pi/home
https://www.poetryinternational.org/pi/home


 

 

 

 

 

 

Nieuwe informatie delen we steeds via onze website en social mediakanalen. We 

vinden veel steun in de solidariteit en creativiteit die we overal zien ontstaan. 

Tevens danken we onze financiers voor de ondersteuning bij het moeilijke besluit tot 

uitstel van het festival.  

 

 

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie 

Neem voor aanvullende informatie contact op met: 

Stichting Poetry International 

Jan Coerwinkel (Communicatie) 

M: 0031 6 411 51 529 

E: coerwinkel@poetry.nl 

Inez Boogaarts (Directie) 

M: 0031 6 294 13 315 

E: boogaarts@poetry.nl 
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https://www.poetry.nl/nl/c-buddingh-prijs
https://twitter.com/poetry_int
https://www.facebook.com/PoetryInternational
http://www.poetry.nl/
mailto:info@poetry.nl
https://www.instagram.com/poetry_int/
https://www.youtube.com/user/poetryinternational
https://www.poetry.nl/nl/festival

