
Als afsluiting van de Poëzieweek 2021 biedt de  
bibliotheek een avond met voordrachten, inter-
views en de mogelijkheid om vragen te stellen.

De presentatie van de avond is in handen van de 
Rotterdamse dichter Daniël Dee. Je kunt kijken 
en luisteren naar: Tsead Bruinja, Iduna Paalman, 
Maureen Ghazal en Daniëlle Zawadi.

Live vanuit het Bibliotheektheater in Rotterdam  
op donderdagavond 4 februari 2021 van 19.30  
tot 21.00 uur. Aanmelden kan hier. Er zijn geen  
kosten aan deelname verbonden, maar een  
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De avond wordt mogelijk gemaakt door Probiblio en de volgende tien bibliotheken: Amstelland, Boekenberg, 
Oostland, IJmond-Noord, Theek5, Rotterdam, Zuidkennemerland, Katwijk, Aan den IJssel en Aanzet.

Iduna Paalman

Daniëlle Zawadi

Maureen Ghazal

Tsead Bruinja 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ontmoet-dichters-online-134400566713


Tsead Bruinja is nog tot eind januari 2021 Dichter des Vaderlands. 
In deze rol speelde de Friese Amsterdammer de afgelopen  

twee jaar poëtisch in op de actualiteit. Door het ontbreken van  
fysieke ontmoetingen zochten dichters naar andere manieren  
om in contact te blijven met hun publiek. Zo belde ook Tsead 

mensen op om poëzie voor de dragen i.h.k.v. Dichter aan de lijn. 
Onlangs verscheen van Tsead Bruinja de bundel Springtij,  

een mooi voorbeeld van zgn. documentairepoëzie. Deze zomer 
sprak hij op uitnodiging van de Pompestichting openhartig  

met tbs’ers en hun behandelaars. In de bundel laat hij zoveel  
mogelijk zijn gesprekspartners aan het woord, in hun eigen taal.  

Luister hier naar de bundel Springtij.

4 februari 2021
19.30-21.00 uur

ontmoet 
Tsead Bruinja

https://soundcloud.com/tsead-bruinja/sets/springtij
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ontmoet-dichters-online-134400566713


Iduna Paalman debuteerde in 2019 met De grom uit 
de hond halen. De poëziebundel werd lovend  

ontvangen, genomineerd voor diverse prijzen en  
bekroond met de Poëziedebuutprijs 2020.  

De Volkskrant riep Paalman uit tot literatuurtalent  
van het jaar. Bekijk hier een portret van haar naar  

aanleiding van het winnen van de Poëziedebuutprijs.

4 februari 2021
19.30-21.00 uur

ontmoet 
Iduna Paalman

https://www.poeziecentrum.be/bericht/iduna-paalman-wint-po%C3%ABziedebuutprijs-2020
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ontmoet-dichters-online-134400566713


Maureen Ghazal is dichter, schrijver en kunstenaar.  
In 2018 studeerde ze met haar dichtbundel Altijd  
verschoven ruimtes af aan de Willem de Kooning  
Academie. In datzelfde jaar won zij de El-Hizjra  

literatuurprijs voor haar poëzie. Onlangs verscheen 
Lockdown-gedichten voor een ongewone tijd,  

met gedichten van tien Rotterdamse dichters. Bekijk 
hier de voordracht van haar Lockdown-gedicht.

4 februari 2021
19.30-21.00 uur

ontmoet 
Maureen Ghazal

https://www.facebook.com/watch/?v=449241526476286
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ontmoet-dichters-online-134400566713


Daniëlle Zawadi staat vooral bekend om spoken  
word performances. Haar performances gaan  

veelal over het leven in Nederland als iemand van  
‘de tweede generatie’. Wat dat voor haar betekent  

is dat ze zelf is geboren in De Democratische  
Republiek Congo, maar is opgegroeid in Nederland.  
Ze won in 2020 de BIPOC (Black Indigenous People  
of Colour) voice award 2020 van Unwanted Words.

Bekijk hier haar torenconcert.

4 februari 2021
19.30-21.00 uur

ontmoet 
Daniëlle Zawadi

https://www.youtube.com/watch?v=AogDeuPucWI
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ontmoet-dichters-online-134400566713
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