Bead the Poetry – Stadsdichters en kampioenen
Bead the Poetry is het gratis toegankelijk taalspektakel van
het Dordtse Big Rivers festival. Op het malse gras en onder
de monumentale bomen van de Grotekerkstuin dromden de
afgelopen twee edities honderden mensen samen om te
genieten van optredens van o.a: zangeres Roosbeef, cabaretier André Manuel, rapper Risskant en vele dichters zoals
Frank Starik en Jules Deelder
Voor de editie van 2010 heeft de organisatie weer
nieuwe picknick kleedjes en een prachtig podium met
nieuwe namen aangeschaft. Op woensdag 14 juli staan
vanaf 20.00 uur Nederlands kampioene poetryslam
Ellen Deckwitz én de kampioen van 2007 Bernhard
Christiansen. Andy Fierens komt vanuit België, Andy
ontving onlangs de Herman de Coninckprijs voor zijn
debuutbundel 'Grote smerige vlinder'. De meest opwindende stadsdichter van Nederland komt uit Venlo en
heet Daan Doesborgh. Amsterdam levert het lyrische
en ritmische taaltalent van Martijn den Bakker die o.a
optrad op Lowlands.
Volop Dordtse dichters dit keer, vanuit de Nacht van de
jonge Dordtse dichters zijn vier dichters doorgestroomd
naar het podium van Bead the Poetry, de woeste Josse
Kok, de kalme Daniël Vis, de coole Jacoline de Heer en
de zwoele Amarantha Groen. De dichters zullen worden
afgewisseld met de Franse DJ 96. De afsluiter van de
avond blijft een verrassing?
Er is ook dit jaar weer een schrijfwedstrijd, die op de
Dordtse jeugd is gericht. De winnaars van deze verkzing
ontvangen buiten geldprijzen ook een optreden op De
nacht van de jonge dichters die in oktober plaatsvindt.
De winna(res)ar van de wedstrijd wordt door stadsdichteres Marieke van Leeuwen bekendgemaakt. Marieke van
Leeuwen zal vervolgens het festival officieel openen met
een voordracht.

Programma Bead the Poetry
woensdag 14 juli 2010
20.00 Voordrachten stadsdichter JR
20.15 Uitslag Stadsdichter JR
20.20 Voordracht Stadsdichteres
Marieke van Leeuwen
20.35 Pauze
20.50 Voordrachten 5 x 3 minuten
21.05 DJ
21.20 Voordrachten 5 x 3 minuten
21.35 DJ
21.55 Voordrachten 5 x 4 minuten
22.15 DJ
22.30 Voordrachten 5 x 4 minuten
22.55 Afterparty Elders

Daan Doesborgh

Daniel Vis

2009 tweede op het NK Poetryslam en publiceerde in
hetzelfde jaar zijn tweede dichtbundel Zendag, bij uitgeverij de Contrabas.
Jacoline de Heer

Venlose stadsdichter en wel sinds 30 december 2006.
Daan is 21 jaar oud en woont in Amsterdam. Opvallend
wellicht, als stadsdichter van Venlo, maar hij studeert er
Nederlandse Taal en Cultuur aan de UvA. Doesborgh
debuteerde in 2009 met de bundel De Venus Suikerspin.

Maasdammer van 21 jaren studeerde te Dordrecht en
thans in Utrecht. Trad vorig jaar op tijdens de Nacht van
de Dordtse jonge dichters met gitzwarte poëzie in whiskey. Heeft poetryslams gewonnen in Venlo en Utrecht.
Amarantha Groen

Martijn den Bakker

Mede-organisator van Bead the Poetry en de Nacht van
de jonge Dordtse dichters en lid van de Dordtse dichtkring. Trad op bij Onbederflijk Vers met poëtische
drama’s in prozarische landschapjes.
Josse Kok

Amsterdammer. Stond als dichter al op verscheidene
podia, waaronder Lowlands, Crossing Border, BTP 2008,
de Melkweg, en heeft de eer om als eerste dichter terug
te mogen komen op Bead the Poetry.
Bernhard Christansen

Dordrecht, soms. Een meisje met een ietwat instabiele
realiteit, op het moment woon ze in Berlijn en studeert
filosofie. Soms maakt ze veel origami figuren, of slaapt ze
door de hele dag. Ze publiceerde in Meander en stond
vorig jaar óók op het podium van de Nacht van de jonge
Dordtse dichters met o.a frivole fietslampjesgedichten.
Marieke van Leeuwen

Dordrecht, nam óók deel aan de Nacht van de jonge
Dordtse dichters en won dit jaar een voorronde van de
Amsterdamse poetryslam met wild grappig maar niet te
bedoelde poëzie .
Andy Fierens

Ras-Utrechter met Deense accenten. Won in 2007 het
NK Poetry-slam (een spectaculaire wedstrijd poëzie
voordragen) Hij heeft zich tot doel gesteld om al te
vrolijke mensen in de triestheid en al te trieste mensen
in de lichtheid van het bestaan in te wijden.
Ellen Deckwitz

Nederlands actrice, regisseuse en sinds 2009 stadsdichteres van Dordrecht. Zij is lid van de werkgroep Dordtse
Dichters, en publiceerde in 2005 haar jongste dichtbundel Liefde, Wraak en Andere Zaken bij uitgeverij
Wagner & Van Santen.
Peter M. van der Linden

Utrechtse schone dichtster. Werk van haar hand
verscheen in verschillende bloemlezingen, literaire
tijdschriften en is inmiddels in het Duits vertaald. In 2009
ontving ze de Meander Dichtprijs voor haar geschreven
werk en werd ze Nederlands Kampioen Poetryslam.

Zwijndrecht vroeger, Dordrecht dan nu. Medeorganisator van Bead the Poetry en de Nacht van de
jonge Dordtse dichters. Debuteerde in 2005 bij uitgeverij
Vassallucci met de bundel Ich bin ein star baby, werd in

Begenadigd dichter en performer, cartoonist, organisator, frontman van de literaire trashgroep Andy and the
Androids. Trekker, bruller en bij helder weer ook ziener.
In 2009 debuteerde hij bij de Bezige Bij met de bundel
Grote Smerige Vlinder. Met zijn hilarische en genadeloze
teksten vol zelf en andere spot verwierf hij snel een
cultstatus in België, Nederland en Zuid-Afrika.
Stadsdichtersverkiezing JR
De drie prijswinnaars van de schrijfwedstrijd van Bead
the Poetry zullen hun gedichten voordragen en vervolgens te horen krijgen wie er de nieuwe stadsdichter JR is
geworden.

