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1. INLEIDING & TERUGBLIK
De tweede editie van Festival Woordnacht mag als goed geslaagd worden beschouwd. Op zaterdag 8 oktober
2016 vormde Rotterdam gedurende één nacht het trefpunt van de Nederlandse literatuur. Zestig auteurs, van
debutanten tot publiekstrekkers, performers en jonge collectieven brachten een divers programma, op 14 podia
waar alle literaire genres aan bod kwamen: poëzie, proza, essay, spoken word en toneel. Woordnacht koos
daarbij niet voor de gemakkelijke weg, voor platgetreden paden en veilig entertainment. Het vroeg bezoekers
om te kiezen voor inhoud, experiment en discours. Hoewel het festival geen jaarlijks thema kent, lag bovendien
een accent op engagement in het huidige leefklimaat.
Alles bijeen een fors appèl aan bezoekers die deze uitdaging echter goed verstonden en bovendien graag
aangingen. Waar van tevoren een verwachting groeide na de veelbelovende eerste editie in 2014, viel vanaf de
officiële opening in Arminius met de eerste Anna Blamanlezing door Kristien Hemmerechts de festivalsfeer te
bespeuren, die onmisbaar is voor het succes van een dergelijk evenement. Het publiek en de organisatie kunnen
terugkijken op een geweldige nacht waarin diverse gevarieerde onderdelen verrassend op hun plek vielen. Dat
leidde tot geestdriftige publieksreacties: bezoekers omschreven het aanbod tijdens en na afloop van het festival
als overrompelend, verrijkend en uniek: vooral inhoudelijke onderdelen en debat trokken menigeen aan.
Een en ander bevestigt de overtuiging dat Woordnacht op het juiste spoor zit en als jaarlijks evenement een
plaats verdient zowel binnen het landelijke als lokale aanbod. Wat de Rotterdamse letterensector betreft,
creëert Woordnacht een nieuwe dynamiek die het klimaat aanzienlijk kan verlevendigen. Het stimuleert de
organisatie om de formule aan te scherpen en het evenement uit te bouwen. Voor de volgende editie wordt
gestreefd naar een tweedaags festival en samenwerking met grotere organisaties naast huidige partners.
Als kanttekening moet worden vastgesteld dat voor verbetering en groei meer middelen nodig zijn dan de smalle
beurs waarover Woordnacht nu beschikte. Afgezien van enkele uitzonderingen droegen uitsluitend kleine
fondsen en sponsoren bij. In dit opzicht vereiste de uitvoering een krachttoer die slechts gerealiseerd kon
worden dankzij een beperkt team medewerkers dat een maximale inspanning leverde. Het festival hoopt hierna
op bredere ondersteuning gezien het succesvolle verloop van de editie waarvan het bijgaande projectverslag een
evaluatie biedt.
Hans Sibarani
Directeur Stichting Woordnacht
November 2016
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2. DOELSTELLINGEN
2.1 Doelstellingen 2016
Woordnacht heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
(1) Het presenteren van een kwalitatief hoogwaardig, divers en actueel literair programma; (2) een afgewogen
balans tussen aanstormend talent en gevestigde namen; (3) discours aanjagen over de ontwikkeling en positie
van de Nederlands(talig)e literatuur in een tijdsbestek van snelle veranderingen; (4) het publiek kennis laten
nemen van nieuwe en vernieuwende initiatieven die op een andere wijze verbindingen maken met taal en
literatuur.
Gerealiseerd: kwalitatief en actueel literatuurprogramma
Het programma was uitgebreid: ruim 60 auteurs namen deel op 14 podia langs de Mauritsweg en nabij het
kruispunt Witte de Withstraat in het centrum van Rotterdam. Alle literaire genres werden vertegenwoordigd
door Nederlandse en Vlaamse auteurs, inclusief poëzie, proza, spoken word, essayistiek en toneel. Daarnaast
waren er cross-overs met andere disciplines: theater, muziek en beeldende kunst. De kwaliteit kwam tot uiting in
de gehele programmering waarvan de onderdelen waren voorbereid in overleg met podia en gespreksleiders, en
werd zowel gewaarborgd door vele gevestigde auteurs zoals Armando, Charlotte Mutsaers, Abdelkader Benali,
Kristien Hemmerechts, K. Schippers, Nicolaas Matsier, Mensje van Keulen en anderen als door exponenten van
de jongere garde onder wie Maartje Wortel, Daan en Thomas Heerma van Voss, Kira Wuck, Ernest van der Kwast
en Maarten van der Graaff. De actualiteit werd vooral benadrukt tijdens de debatten en discussies rondom
uiteenlopende vormen van engagement. Deze werden ruim bezocht en bevestigden dat discours een
aantrekkelijk element kan vormen voor bezoekers. De kwaliteit van het festival werd vergroot door de balans
tussen de afzonderlijke programma’s die meer opleverde dan de som der delen. Amusement, experiment en
actualiteit vormden een coherent aanbod dat zeer gewaardeerd werd door het publiek.
Gerealiseerd: aanbod van aanstormend talent en gevestigde namen
Het festival heeft er bewust voor gekozen jong talent en gevestigde namen te koppelen. Het elan van
Woordnacht werd daarmee verhoogd en toonde hoe dynamisch de Nederlandstalige letteren kunnen zijn. Het
leverde boeiende gezichtspunten op, bijvoorbeeld op het Awater podium waar Eva Gerlach en Hester Knibbe als
vooraanstaande dichters het werk van aankomend poëziedebutant Carmien Michels becommentarieerden, in
het Verhalenhotel waar verschillende generaties het korte verhaal promootten, tijdens Frontaal waar jonge
performers naast Grote Gast Maartje Wortel optraden, in het tweegesprek tussen Marcel Möring en Ernest van
der Kwast in boekhandel Donner en in Galerie Christian Ouwens waar Elfie Tromp sprak met haar idolen
Armando en Cherry Duyns.
Gerealiseerd: discours aanjagen
De eerste Anna Blamanlezing door Kristien Hemmerechts vormde de opening van Woordnacht 2016 en een
avond vol opinie en debat in Arminius. In haar lezing Hoe creatief schrijven de wereld kan redden pleitte
Hemmerechts voor empathie als instrument om de kwaliteit van literatuur en de leefbaarheid van de
samenleving te vergroten. Onder leiding van Bram Peper gaven vier publiekstrekkende namen uit de literatuur:
Kristien Hemmerechts, Abdelkader Benali, Özcan Akyol en Christian Weijts, hun visies op het huidige literaire
klimaat en het engagement van de Nederlands(talig)e auteur. In het debat Verplichte Literatuur in het onderwijs
onder leiding van Simone van Hulst wisselden Marita Mathijsen, Alex Boogers, Christiaan Weijts en Bart Bijl van
gedachten over kwesties als de canon, Nederlandse cultuurgeschiedenis, vervlakking in het literatuuronderwijs
en het al dan niet bestaan van luie lezers.
Gerealiseerd: cross-overs met taal en literatuur
Geprogrammeerd stonden cross-overs tussen literatuur en muziek, beeldende kunst en/of theater. Vooral de
belangstelling voor literatuur en theater was groot. Zowel de theatrale reading De grote Barribal van Hond en
Wolf – in het kader van de landelijke viering van 75 jaar Tom Poes - als de eenakter Mensenpraat van OT
Rotterdam trokken een maximaal aantal bezoekers. Het onaangekondigde optreden van Armando maakte van
Mensenpraat een spraakmakend succes. Ook de projecties van fotograaf Bianca Sistermans en het gesprek met
Sistersmans en K. Schippers in galerie Cokkie Snoei werden goed gewaardeerd. Op het poëziepodium had de
verstripping van het gedicht van Andy Fierens tijdens zijn voordracht voor het publiek duidelijk toegevoegde
waarde. De cross-over van literatuur en muziek pakte minder goed uit. Twee grote voorstellingen in Arminius
trokken niet de hoeveelheid bezoekers en de bezoekersmix van jong en oud die verwacht werden, mogelijk door
het late tijdstip of door de uitstraling van de locatie als muziekpodium.
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2.2 Successen en leermomenten
Wat waren de successen: programmatisch, marketing technisch, organisatorisch, financieel?














De breedte van het programma, de veelheid aan optredens en maximale keuze waren goed.
Inhoudelijk was het programma sterk.
De website was overzichtelijk en bood goede informatie over het programma, de locaties en de
kaartverkoop.
De openingslezing was inhoudelijk toegankelijk voor een breed festivalpubliek en kreeg in dit opzicht
veel waardering; de publicatie van de lezing vond gretig aftrek.
De debatten in Arminius en WORM werden druk bezocht en waren van goed niveau.
Het optreden van Armando en vrienden was volstrekt uniek en werd legendarisch genoemd.
Locaties die tot ver na middernacht programmeerden, bleven tot laat publiek trekken.
De spreiding over de locaties was redelijk in evenwicht.
Er was sprake van een voelbare en aanstekelijke festivalsfeer.
De vrijwilligers waren gemotiveerd, accuraat en publieksgericht.
De planning van het programma was efficiënt: bijna geen enkele voorstelling liep uit of begon te laat.
De meeste samenwerkingspartners waren zeer tevreden.
De samenwerking en communicatie binnen het Woordnachtteam waren zeer goed.

Wat waren de leermomenten: programmering, marketing, organisatie, financieel?









Het grote aanbod in de programmering zorgde ervoor dat bezoekers niet alles konden zien wat zij
wilden zien. Uitgangspunt van de formule is dat bezoekers worden gestimuleerd om te kiezen. De
formule kan worden aangescherpt. Meer spreiding in de tijd, meer ingelaste pauzes of een paar locaties
minder kunnen hier het nodige aan bijdragen.
Het budget was ontoereikend om het festival werkelijk tot in de puntjes professioneel te kunnen
uitvoeren. De organisatie beschikte over beperkte mankracht. Van een overall productieleider moest
uiteindelijk worden afgezien. De productionele taken en delen marketing werden verdeeld onder het
kleinschalige team.
Het team beschikte niet over kantoor- of vergaderruimte. Het meeste werk gebeurde vanuit huis. Voor
komend jaar wordt naar een samenwerkingspartner gezocht die tijdelijke ruimte biedt.
Ondanks grote inspanning kreeg Woordnacht als nieuwkomer onder de literatuurfestivals vooraf en
achteraf vrijwel geen aandacht in de geschreven en audiovisuele pers.
De kaartverkoop kwam pas laat op gang. Andere festivalorganisaties gaven te kennen dat dit een trend
is. Bezoekers plannen vooruit maar schaffen pas laat een ticket aan.
Samenwerken met zoveel partners betekent het regelen van vele kleine dingen en legde in de weken
voorafgaand aan het festival extra druk op het team. Afgezien van een overall productieleider zoekt
Woordnacht voor volgend jaar naar samenwerking met enkele grote en goed geëquipeerde partijen
naast kleinere coöperatieve organisaties en podia. Ook programmatisch gezien biedt dit extra
mogelijkheden.
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3. GEREALISEERD PROGRAMMA
PODIUM ARMINIUS: GROTE ZAAL
Museumpark 3
19.30 - 20.15 uur. Anna Blamanlezing (140 bezoekenden)
De eerste Anna Blamanlezing door Kristien Hemmerechts vormde de officiële opening van Woordnacht. De goed
gewaardeerde lezing (spreektijd plm. 35 minuten) was als publicatie kosteloos verkrijgbaar en raakte snel door
de voorraad heen. De jaarlijkse literatuurlezing wil engagement vergroten en belicht de positie van literatuur in
een samenleving en een tijdsbestek van snelle maatschappelijke veranderingen. De Rotterdamse auteur Anna
Blaman (1905-1960) geldt als literair icoon, cultureel en maatschappelijk geëngageerd boegbeeld, en
(homo)seksuele voorvechter. Blaman zag het kunstenaarschap als opdracht en gaf in haar eigen lezingen uiting
aan haar culturele en maatschappelijke bespiegelingen. Haar gedachtegoed vormt een leidraad voor de lezing
die haar naam draagt.
Kristien Hemmerechts geldt als één van de vooraanstaande Vlaamse auteurs van deze tijd. Ze debuteerde in
1987 met de roman Een zuil van zout en publiceerde sindsdien meer dan twintig romans, verhalenbundels en
essays. Vanwege de beladen thema’s die Kristien Hemmerechts aansnijdt, krijgt ze vaak het etiket Provocerende
Auteur opgeplakt. Ook één van haar recente romans De vrouw die de honden te eten gaf uit 2014 deed veel stof
opwaaien. Dat Hemmerechts hierin Michelle Martin, de vrouw van Marc Dutroux, een stem gaf werd haar door
velen – vooral in België – niet in dank afgenomen.

20.30 - 22.00 uur. De boeken van Benali (130 bezoekenden)
Tijdens Woordnacht werd achtereenvolgens met drie geëngageerde auteurs gesproken van wie recente nieuwe
boeken verschenen. In geval van Kristien Hemmerechts werd bovendien ingegaan op de hiervoor door haar
uitgesproken Anna Blamanlezing. Gespreksleider was Abdelkader Benali.
Abdelkader Benali schrijft naast romans en toneel artikelen en recensies voor onder meer AD, Groene
Amsterdammer, Esquire, de Volkskrant en VN. Zijn laatste roman Bad boy (2014) trok veel aandacht door het op
kickbokser Badr Hari gebaseerde personage. Benali is tevens tv-programmamaker van onder meer Benali Boekt
rondom bekende Nederlandse schrijvers.
Kristien Hemmerechts schrijft naast romans, verhalen en essays ook columns die gebundeld werden in Er
gebeurde dit, er gebeurde dat. In dit boek dat najaar 2016 verscheen, beschrijft Hemmerechts een aantal zeer
persoonlijke ervaringen waaronder haar eerdere strijd tegen borstkanker en de dood van haar zoontjes.
Daan Heerma van Voss is romanschrijver, interviewer en historicus. Artikelen van zijn hand verschenen o.m. in
NRC, VN, Volkskrant, Humo, Svenska Dagbladet, PEN Int, New York Times en Vogue. Zijn recente roman De
laatste oorlog (2016) beschrijft een door de Tweede Wereldoorlog geobsedeerde filosemiet.
Jeroen Olyslaegers werd als Vlaamse auteur bekend door zijn romans WIJ (2009)en WINST (2012). In augustus
2016 verscheen WIL dat zeer lovend werd ontvangen. De roman speelt zich af in bezet Antwerpen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Olyslaegers werd zowel bekroond voor zijn theateroeuvre als voor zijn maatschappelijk
engagement.

22.15 - 23.30 uur. Debat literatuur en engagement (110 bezoekenden)
Als debatcentrum waar algemene ontwikkelingen in politiek, wetenschap en maatschappij in brede zin op de
agenda staan, is Arminius de locatie voor een debat over literair engagement. Kritische vooraanstaande auteurs
namen deel aan het slotdebat met de achterliggende vraag: ‘hoe reflecteert de Nederlandse literatuur op de
tijdgeest?’ Deelnemers waren Abdelkader Benali, Kristien Hemmerechts, Christian Weijts en Özcan Akyol.
Gespreksleider was oud-burgemeester Bram Peper.
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©Ed van den Oudenhoven

Bram Peper Is voormalig burgemeester van Rotterdam en oud-minister van Binnenlandse Zaken. Hij staat
bekend om zijn literaire affiniteit. Befaamd is zijn briefwisseling met Gerard Reve.
Abdelkader Benali schrijft naast romans en toneel artikelen en recensies voor onder meer AD, Groene
Amsterdammer, Esquire, de Volkskrant en VN. Hij is tevens tv-programmamaker en roert zich regelmatig in
actuele kwesties en debatten.
Kristien Hemmerechts schrijft romans, verhalen, essays en reisverhalen. Ook schreef zij scenario's voor korte
films. Ze was geruime tijd recensent voor Vrij Nederland, De Morgen, De Standaard en De Volkskrant en staat
bekend als Vlaamse opiniemaker.
Christiaan Weijts Is auteur en columnist voor De Groene Amsterdammer en nrc.next. In zijn romans behandelt
hij actuele kritische thema’s. Voor zijn roman Euforie kreeg hij de BNG Nieuwe literatuurprijs. Hij keert zich tegen
een verplichte literaire canon.
Özcan Akyol profileert zich als spraakmakende schrijver, columnist en opiniemaker in o.m. De Wereld Draait
Door. Als auteur behandelt hij vaak multiculturele vraagstukken. In 2016 verscheen zijn tweede roman Turis.

23.30 - 00.45 uur. Spoken Beat Night (35 bezoekenden)
Het landelijke multidisciplinaire initiatief spoken Beat Night verenigde literatuur, jazz, wereldmuziek en animatie.
Spoken wordartiest Jeannine Valeriano en haar team boden een cross-overconcert met bijzondere gasten. Zij
vertelden persoonlijke verhalen uit alle windstreken, lieten hun stem horen en kozen positie. Dichters deelden
het podium met musici uit de kosmopolitische wereld van de geïmproviseerde muziek. Hun dynamiek werd
vergroot door cartoonisten die live animatie toevoegden en letterlijk een andere blik creërden. Literaire
hoofdgast was Mustafa Stitou. Rotterdamse gasten waren Jasper Le Clercq en Derek Otte.
Jeannine Valeriano is initiatiefnemer van Spoken Beat Night. Zij treedt op als zangeres en spoken wordartiest op
Nederlandse en buitenlandse podia.
Mustafa Stitou is een dichter van Marokkaanse afkomst. Over zijn meest recente werk schreef Trouw: ‘Het
duurde tien jaar, maar met Tempel bewijst Stitou opnieuw tot de grootste Nederlandse dichters te horen.’ Voor
deze bundel ontving Mustafa Stitou de Awater Poëzieprijs 2013.
Jasper Le Clercq leidt een afwisselend muzikaal bestaan. Hij speelt, componeert en arrangeert. Met Zapp4 toert
hij de wereld over. Het Jasper le Clercq Quartet maakt theatrale en verhalende muziek. Hij is als violist
verbonden aan New Niks; met muziektheatergezelschap Ausdauer onderzoekt hij Stravinsky en Messiaen; met
dichter Tjitske Jansen speelt hij op festivals en literaire bijeenkomsten.
Derek Otte schrijft en performt gedichten. Hij is huisdichter bij radiozender FunX met een wekelijkse poëtische
nieuwscolumn. Hij doceert Spoken Word aan de Hogeschool Rotterdam en organiseert sinds 2012 het
woordpodium Paginagroots. In september 2015 debuteerde hij met de dichtbundel Regelgeving.
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Maarten Ornstein ontwikkelde zich na studies saxofoon, basklarinet en bansuri veelzijdig tot rietblazer,
bandleider en componist die inspiratie put uit diverse genres, van pop, jazz en klassiek tot niet-westerse muziek
en filmmuziek.
Paul Palessen is banjospeler, gitarist, componist en oprichter van muziekgroep Bite the Gnatze (1995). Vanaf
2001 verschenen drie albums. Verder is hij verbonden aan de formaties Astronotes, Drones in the Bones en Tone
Dailing.
Floor de Goede is een Nederlandse striptekenaar. In 2006 won hij de VPRO debuutprijs. Hij publiceert een
dagelijkse strip op het internet. Zijn strips verschenen o.m. in Expreszo, Zone 5300, AD en Parool. Hij werkt veel
samen met kinderboekenschrijver Edward van de Vendel.
Ckoe (ps. Hans van den Meulengraaf) is illustrator, stop motion Flash animator en cartoonjockey. In 2002 startte
hij de serie Itching Hands: animaties van 10 seconden, te zien op web, tv en mobiele telefoons. Hij is tekenaar
van de strips Uier, Rick en Piraat.

PODIUM ARMINIUS: BOVENZAAL
Museumpark 3
20.15 - 21.30 uur. Awater Poëziepodium: Prijsdieren (55 bezoekenden)
Voor de poëzieprogramma’s zocht Woordnacht samenwerking met Awater, het grootste Nederlandse
poëzietijdschrift. Hoofdredacteur en dichter Merijn Schipper sprak met Maarten van der Graaff, Micha Hamel,
Els Moors en Andy Fierens, winnaars van Nederlandse en Vlaamse poëzieprijzen, over de betekenis van prijzen
en het effect op carrières. De gesprekken werden afgewisseld met performances.

©Twan de Veer
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Merijn Schipper is hoofdredacteur van poëzietijdschrift Awater, dichter en boekverkoper.
Micha Hamel is een multitalent. Hij componeerde voor koren, ensembles, orkesten en theater. Hij was chefdirigent van het Noordhollands Philharmonisch Orkest. Als dichter won hij de Lucy B. van der Hoogtprijs. Tevens
is hij musicus, programmeur, schrijver en lector aan Codarts in Rotterdam.
Andy Fierens is dichter, performer en cartoonist, en geldt als het buitenbeentje van de Vlaamse literatuur. Hij
staat bekend om zijn hilarische teksten. Hij ontving de Herman de Coninckprijs en is frontman van de literaire
trashgroep Andy and the Androids.
Els Moors is Vlaams dichter en prozaschrijfster. In 2008 verscheen haar eerste roman, Het verlangen naar een
eiland. Tevens schrijft ze verhalen. Haar poëzie werd bekroond met de Herman de Coninckprijs en de J.C.
Bloempoëzieprijs.
Maarten van der Graaff schrijft proza en poëzie. Hij won de C. Buddingh-prijs 2014 en is redacteur en
medeoprichter van het online literair tijdschrift Samplekanon.

21.30 - 22.05 uur. Awater Poëziepodium: Debutanten (45 bezoekenden)
In Debutanten bogen twee arrivés zich over het werk van een aankomende auteur. Naar aanleiding daarvan
bevroegen zij elkaar over hun werkwijze en literaire visies. De debutant sloot zich hier later bij aan.
Eva Gerlach (ps. Margaret Dijkstra) is vooraanstaand dichter en vertaler. Ze debuteerde in 1979 met strakke
taalconstructies en vond gaandeweg vrijere vormen. Ironie is haar niet vreemd. In 2000 ontving ze de P.C. Hooftprijs. In 2016 verscheen haar nieuwe bundel Ontsnappingen.
Hester Knibbe is vooraanstaand dichter en Stadsdichter van Rotterdam. Thema’s in haar werk zijn
vergankelijkheid en de paradox van vergankelijkheid en duurzaamheid. Haar werk is ruim vertaald en bekroond
met de Herman Gorterprijs, A. Roland Holstpenning, Anna Blamanprijs en VSB-Poëzieprijs.
Carmien Michels is een Vlaamse romanschrijver die werkt aan haar poëziedebuut. Als huidig Nederlands
Kampioen Poetry Slam behaalde ze brons op het WK in Parijs.

22.05 - 22.15 uur. De Boekenjurk (25 bezoekenden)
Saskia Wigbold is ontwerper van De Boekenstoel en De Filosofenbank. Voor Woordnacht ontwierp ze een
papieren Boekenjurk met daarop de titel De kunst van het dragen van Hester Knibbe en de slotregels van het
gedicht: ‘Steeds in beweging blijven. Desnoods pas op de plaats’. De jurk werd op verschillende locaties door
modellen getoond.

22.30 - 23.45 uur. Hadden we maar dezelfde taal gesproken (20 bezoekenden)
Hadden we maar dezelfde taal gesproken ontvouwde zich als een passionele literaire en muzikale voorstelling
over de drang van mensen om te vernielen wat moeizaam werd opgebouwd: teruggrijpend op de Eerste
Wereldoorlog en refererend aan huidige ontwikkelingen in Europa.
Dichters Dansen Niet is een spoken wordcollectief bestaande uit frontman Serge van Duijnhoven, dj Fred DB en
pianist Edwin Berg. Hun voorstelling en CD Vuurproef (2015) vormden na Bloedtest en Kipdrift het slot van een
trilogie en weerspiegelen een queeste naar bezinning in een grotendeels ontzielde wereld. Kenmerkend voor
Dichters Dansen Niet is een voortstuwende mix van lyriek, muziek en geluidsfragmenten.
Serge Van Duijnhoven is tevens schrijver, dichter en historicus. Hij debuteerde in 1993 met de dichtbundel Het
paleis van de slaap. Hij is oprichter van het tijdschrift MillenniuM.
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PODIUM VINEUM
Eendrachtsweg 23
20.00 - 22.30 uur. Vurrukkulluk (70 bezoekenden)
Frank van Dijl, literair recensent en medeoprichter van culinair magazine De buik van Rotterdam, tafelde met
Ronald Giphart in zijn hoedanigheid van schrijver én fijnproever. Hun maaltijd bestond uit zes gangen. Tijdens
het diner werd gesproken over leven en werk van Giphart, culinaire genoegens, het bereiden van gerechten en
de maaltijd zelf. Bezoekers konden het tafelgesprek volgen vanaf de bar of intekenen en mee dineren.

©Twan de Veer

©Jacques van Heijningen

Ronald Giphart is één van de meest gelezen Nederlandse schrijvers. Veel van zijn boeken werden verfilmd zoals
Ik ook van jou en Phileine zegt sorry. Hij is tevens culinair publicist en schreef met zijn vrouw het kookboek
Vurrukkulluk! Het boek verscheen exact een jaar voorafgaande aan het festival op 8 oktober 2015.
Frank van Dijl is literair recensent en journalist. Hij is bovendien co-founder van website De Buik van Rotterdam,
culinair recensent van de Rotterdam-bijlage van NRC Handelsblad en co-auteur van de restaurantgids Heerlijk
Rotterdam en Stadskookboek Rotterdam, waarvan zojuist de tweede, geactualiseerde editie verscheen.

PODIUM BILDERBERG PARKHOTEL
Westersingel 70
20.00 - 21.40 uur. Het Verhalenhotel (70 bezoekenden)
Het Verhalenhotel werd gebaseerd op eerdere programma’s van Sanneke van Hassel rondom een in Nederland
ondergewaardeerd genre, het korte verhaal. Zij nodigde collega’s uit die het genre beoefenen om met haar op te
treden. In dit geval K. Schippers, Kira Wuck en Thomas Heerma van Voss; drie performers uit verschillende
literaire generaties. Presentator in Woordnacht was Jeroen S. Rozendaal.
Sanneke van Hassel geldt als ambassadeur van het korte verhaal. Al doet haar roman Nest wat kwaliteit en
compacte schrijfstijl betreft niet onder voor haar zes verhalenbundels. Ze is redactielid van literair tijdschrift
Terras. In 2013 ontving zij de Anna Blamanprijs. Met het Verhalenhotel beoogt ze een groter publiek kennis te
laten maken met het hedendaagse korte verhaal.
K. Schippers (ps. Gerard Stigter) is dichter (stadsdichter van Amsterdam) en schrijver. Hij was in 1958
medeoprichter van Barbarber en introduceerde de ready made als poëzievorm. Zijn werk is bekroond met
diverse prijzen zoals de Multatuliprijs, de P.C.-Hooftprijs en de Libris Literatuur Prijs.
Thomas Heerma van Voss publiceerde twee romans, verhalen en een thriller in samenwerking met zijn broer
Daan. Artikelen van hem verschenen o.a. in VN, NRC, en de Volkskrant. A. F. Th. Van der Heijden kwalificeerde
hem in 2013 als één van de grootste Nederlandse schrijverstalenten.
Kira Wuck brak met haar markante en lovend ontvangen poëziedebuut Finse meisjes direct al door en won de
C.W. van de Hoogt-prijs (2013). In 2016 verscheen haar verhalendebuut Noodlanding.
Jeroen S. Rozendaal is theater- en filmmaker, muzikant en presentator. Tijdens Woordnacht is hij tevens als
theatermaker te zien in Galerie Cokkie Snoei met toneelcollectief Hond & Wolf.
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PODIUM COKKIE SNOEI
Mauritsweg 55
20.00 – 00.45 uur. Cokkie’s Late Nacht (totaal: 280 bezoekenden)
Gespreksleider Liliane Waanders keek in Galerie Cokkie Snoei met gelouterde auteurs terug op hun carrières en
legde verbanden met hun fascinatie voor beeldende kunst. Tevens werden de schrijversportretten van Bianca
Sistermans getoond waaronder haar portretten van K. Schippers. Dichter Daniël Dee verzorgde een intermezzo.
Cokkie’s Late Nacht sloot af met een voorstelling door literair theatercollectief Hond & Wolf.
20.00 – 21.00 uur. Retrospectief Nicolaas Matsier (30 bezoekenden)
Liliane Waanders sprak met Nicolaas Matsier over schrijvers en beeldvorming; over schrijfgereedschap; over het
fotogenieke van situaties, voorwerpen en ervaringen en schrijven op de grens van het autobiografische.
Nicolaas Matsier (ps. Tjit Reinsma) is prozaschrijver, essayist en vertaler. Hij was redacteur van De Revisor en zet
zich in voor de auteursrechten van freelancers. Hij debuteerde met de bundel Oud Zuid (1976). Ter gelegenheid
van zijn zeventigste verjaardag verscheen de verzamelde verhalenbundel Naar het leven (2016). Matsier laat zich
inspireren door wat hem in zijn directe omgeving opvalt. Al schrijvend geeft hij antwoord op zijn eigen vragen.
Liliane Waanders begon haar carrière als bibliothecaris en ontwikkelde zich tot literair journalist die in de
afgelopen jaren een groot aantal Nederlandse auteurs interviewde en recenseerde.
21.00 - 21.15 uur. Intermezzo Daniël Dee (25 bezoekenden)
Daniël Dee is dichter. Hij was Rotterdams Stadsdichter en blogt over het Rotterdamse (culturele) leven. Ook
presenteerde hij de talkshow Boek Nu! Zijn poëzie is rauw en grootstedelijk, zonder illusie maar vol humor.

21.15 – 22.15 uur. Retrospectief Charlotte Mutsaers (70 bezoekenden)
Liliane Waanders sprak met Charlotte Mutsaers over het plooien van een verhaal; haar trouw aan zichzelf; de
vraag of haar manier van kijken is veranderd sinds zij schrijven voorrang verleent boven schilderen; en de vraag
of engagement in de literatuur en in de beeldende kunst verschillen.
Charlotte Mutsaers geldt als begenadigd dubbeltalent: ze maakte furore als beeldend kunstenaar en als auteur.
Haar schilderijen werden onder meer geëxposeerd in het Frans Halsmuseum en het Gemeentemuseum van
Arnhem. Ze ontwierp een groot aantal boekomslagen. Vanaf de jaren tachtig ontpopte ze zich tot één van de
belangrijkste Nederlandse prozaschrijvers en essayisten. In 1988 verscheen haar romandebuut De markiezin. In
2000 ontving ze de Constantijn Huygensprijs; in 2010 werd aan haar de P.C.Hooftprijs toegekend.

©Twan de Veer
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22.30 – 22.45 uur. Beeldprojecties van Bianca Sistermans. Interview door Liliane Waanders (40 bezoekenden)
Fotograaf en kunstenaar Bianca Sistermans legt zich onder meer toe op portretten van auteurs. Aan de hand van
beeldprojecties sprak Liliane Waanders met haar en tekstschrijver Hester van Hasselt. Tijdens Woordnacht was
in Galerie Cokkie Snoei tevens een expositie van Sistermans te zien.
Bianca Sistermans werkt als fotograaf aan autonome langlopende projecten, waaronder Alledaagse ergernissen
en Lang zal ze leven! Met mijn moeder verdween het keuvelen.
Hester van Hasselt is tekstschrijver en werkt met Bianca Sistermans aan De eenzame uitvaart en Het
schrijverschap.

22.45 - 23.30 uur. Retrospectief K. Schippers (55 bezoekenden)
Liliane Waanders sprak met K. Schippers over zijn literaire werk in relatie tot zijn fascinatie voor beeldende
kunst, over het observeren van kunst en het interpreteren van de werkelijkheid.
K. Schippers (ps. Gerard Stigter) is dichter (stadsdichter van Amsterdam) en prozaschrijver. Hij was
medeoprichter van Barbarber en introduceerde de ready made als poëzievorm. Hij toonde zich steeds
gefascineerd door beeldende kunst. Zijn werk is bekroond met onder meer de Multatuliprijs, de P.C.-Hooftprijs
en de Libris Literatuur Prijs.

23.30 - 00.45 uur. Hond & Wolf leest De Grote Barribal (60 bezoekenden)
Met de theatrale reading De grote Barribal (1966) van Marten Toonder keerde Hond & Wolf zich tegen
oprukkend populisme en brachten de makers een ode aan de Rotterdamse schrijver/tekenaar in het 75ste Tom
Poesjaar.
Hond & Wolf bestaat uit acteurs/musici Fred van der Hilst, Jeroen S. Rozendaal, Don van Dijke, Caramay
Schmelzer, Len Reinhard, Pim van Alten en Femke Bouma. Het gezelschap brengt klassieke en onbekende
teksten tot leven, waarbij muziek een elementaire rol vervult. Eerdere voorstellingen waren o.m. Commissaris
Fennedy van Gerard Reve (2009), De Babel van Jan Wolkers (2010) en Onder het melkwoud in de vertaling van
Hugo Claus (2015).

PODIUM DE COFFEECOMPANY
Eendrachtsplein 2
20.00 - 21.30 uur. Singer-songwriters: Isabelle Amé presenteert (35 bezoekenden)
Singer-songrwriter Isabelle Amé presenteerde een proeve van nieuwe en arriverend muzikale talent.
Isabelle Amé werd als muzikaal talent ontdekt door Guus Meeuwis. Na Engelstalige nummers koos ze voor
Nederlandstalig repertoire. Haar montere folkpop valt te beluisteren op haar debuutalbum We are life (2015).
Olaf Caarls is zanger van de Leidse band Long Conversations en behoort tot het internationale collectief Folk Road Show.
Zijn ongepolijste stem, tekst en muziek trachten cliches te vermijden en ‘mislukking te omarmen’.
Mevrouw Tamara ontwikkelde kalm eigenzinnig repertoire met Nederlandstalige teksten over alledaagse
ongewone dingen. Voor haar album Zo lang mogelijk (2015) met orkestbegeleiding werkte ze samen met Anne
Soldaat.
Mark Ritsema was oprichter van bands als Spasmodique, Raskolonikov en Polar Twins en kreeg bekendheid als
vertolker van donkere muziek en teksten met een literair gehalte.
Joni Jules valt op als jong Rotterdams talent dat in een muzikaal en artistiek milieu al vroeg tot wasdom kwam.
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PODIUM DE SCHOUW
Witte de Withstraat 80
20.00 - 22.00 uur. PoetsClub (55 bezoekenden)
Speciale editie van PoetsClub die performances bood van Jeroen Naaktgeboren, Menno Smit, Rotterdamse Keet,
Milou Brockhus, Gilbert van Drunen, Edwin de Voigt, Kobus Carbon, Daniël Dee, Miguel Santos en Irene Siekman.
PoetsClub Rotterdam vormt sinds 2006 het podium voor vele onstuimige dichters die wekelijks hun weg vinden
naar De Schouw, het vroegere journalistencafé aan de Witte de Withstraat waar de PoetsClub acte de presence
geeft; deelname (op de woensdagavond) vereist minimaal een nieuw of nooit voorgedragen gedicht.
22.00 - 04.00 uur. D.j’s Tedje Royale en Body Mass Index (140 bezoekenden)

PODIUM NOSTRA
Van Oldenbarneveltstraat 127a
20.30 - 00.45 uur. Casa Nostra (totaal: 135 bezoekenden)
Nostra is tijdens Woordnacht ingericht als Rotterdampodium. Het kent een gevarieerd programma met literatuur,
muziek, fotoprojecties en drie dubbelinterviews met auteurs die verschillen in hun overeenkomsten.
20.30-20.45 uur. Twee Welpen zijn sterker dan alleen de Leeuw
Dichter Jana Beranová en zangeres Marie Anne de Rooij vertolkten een fragment uit Gilgamesj, het oudste
gedicht ter wereld. Deze maakte eerder deel uit van de voorstelling Reading Gilgamesj van Stichting Granate.
Jana Beranová kreeg een hoge Tsjechische onderscheiding voor haar literatuurvertalingen in het Nederlands.
Het breekbare en de maatschappij vormen thema’s in haar poëzie die ze graag koppelt aan andere disciplines.
Een selectie van haar gedichten verscheen in Werkboek (2010), vergezeld van de dvd Aan mijn lippen een
trompet in samenwerking met trompettist Eric Vloeimans en animator Sybren Kuiper.
Marie Anne de Rooij is vertolker van Sefardische en Spaanse liederen en o.m. verbonden aan de Vozjgroep.

20.50 - 21.30 uur. Alek Dabrowski in gesprek met Shantie Singh en Raoul de Jong (45 bezoekenden)
Shanti Singh maakte in 2014 een opvallend debuut met haar Hindoestaanse familiesage Vervoering die vier
generaties volgt over drie continenten. Momenteel werkt zij aan haar tweede boek.
Raoul de Jong is schrijver, danser, reiziger en columnist. Hij werkt aan een roman over zijn Surinaamse vader.
Met zijn vorige roman De grootsheid van het al in 2015 won hij de prijs voor het Beste Rotterdamse Boek. Buiten
dit alles werd hij door Esquire genomineerd voor de prijs van Best Geklede Man.
Alek Dabrowski s recensent en blogger. Hij werkt daarnaast voor diverse bibliotheken en presenteert met Diana
Chin-A- Fat een boekenrubriek voor Radio Rijnmond.
21.35 - 22.15 uur. Rob de Moes in gesprek met Pim Wiersinga en Sophie Zijlstra (30 bezoekenden)
Pim Wiersinga schrijft historische romans zoals Het paviljoen van de vergeten concubines dat in 2016 op de
Amerikaanse markt verschijnt. Zijn nieuwe roman Eleonora en de liefde over Eleonora van Aquitanië verscheen
begin november.
Sophie Zijlstra schrijft romans die handelen om historische vrouwfiguren zoals Elisabeth Baud, nicht en
echtgenote van Louis Couperus, en Margot Frank, zuster van Anne Frank. In september verscheen De verlossing
van Liesbeth Bede.
Rob de Moes Is filosoof, schrijver en beeldend kunstenaar. Hij is voorzitter van de branchevereniging Verzamelde
Letteren Rotterdam en bestuurslid van de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam.
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22.20 - 22.40 uur. Muzikaal intermezzo Mark Ritsema
Mark Ritsema was oprichter van bands als Spasmodique, Raskolonikov en Polar Twins en kreeg bekendheid als
vertolker van donkere muziek en teksten met een literair gehalte.

22.45 - 23.25 uur. Rob de Moes in gesprek met Sanneke van Hassel en Carel van Hees (20 bezoekenden)
Sanneke van Hassel geldt als ambassadeur van het korte verhaal. In 2013 ontving zij de Anna Blamanprijs. Checkin Check-uit (2016) is haar laatste boek in samenwerking met Carel van Hees: een fotodocument van de RET
waarbij zij zeven verhalen schreef.
Carel van Hees ontwikkelde zich tot één van de bekendste Rotterdamse fotografen en cineasten. Hij is copresentator van een talkshow over fotografie in Lantaren/Venster. Tot zijn fotoboeken en films behoren Saxman,
Pierre Leblanc, Play-a photographic record, 2KM2 – Het Heden van de Stad en recent Check-in Check-uit (2016).

23.30 - 00.45 uur. Talkshow Zuid (sl)uit (40 bezoekenden)
Gespreksleider Joop van der Hor sloot de programmering in Nostra af met een talkshow waarin hij de taal, de
boeken en de literatuur uit en over Rotterdam-Zuid naar het centrum bracht: met illustere surprisegasten en
geheel in de sfeer van het wellicht meest authentieke Rotterdamse stadsdeel. Hoofdonderdeel was een portret
van dichter Hans Sleutelaar, winnaar van de Anna Blamanprijs 2016.
Joop van der Hor is oud-politiepersvoorlichter Rotterdam-Rijnmond, auteur, columnist, journalist en voormalig
co-host van Club Ram Horna. Met entertainer Roel Pot presenteert hij de Toksjoo Op Zuid.
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PODIUM BOEKHANDEL DONNER
Coolsingel 119
21.00 - 22.00 uur. Möring & Van der Kwast (40 bezoekenden)
Marcel Möring ging in gesprek met Ernest van der Kwast over diens laatste boek Het wonder dat niet omvalt: een
ode aan zestig bijzondere Rotterdammers zoals een trouwambtenaar, een paaldanseres, een stadsherder en de
grasmeester in het Feyenoordstadion. Hun foto’s zijn gemaakt door Aad Hoogendoorn en te zien in Museum
Rotterdam. Het werd een levendige ontmoeting tussen twee verbaal aan elkaar gewaagde schrijvers.
Marcel Möring is schrijver van vijf romans waarin het Jodendom één van de terugkerende thema’s vormt. Hij
won onder meer de AKO Literatuurprijs. In oktober verscheen Eden als laatste deel van een trilogie die verder
bestaat uit Dis (2006) en Louteringsberg (2011). Sinds 2016 is hij tevens gespreksleider in Donner.
Ernest van der Kwast debuteerde in 2005 met de roman Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen. Zijn
doorbraak naar het grote publiek kwam in 2010 met de hilarische roman Mama Tandoori over zijn Indiase
moeder. Het boek werd een bestseller. Hij presenteert de Late Night talkshow in WORM.

PODIUM GALERIE CHRISTIAN OUWENS
Eendrachtsweg 20
17.00 - 19.00 uur. Expositie In vriendschap. Opening en interview (150 bezoekenden)
Groepsexpositie rondom het werk van auteur/beeldend kunstenaar Armando, cineast/schrijver Cherry Duyns, en
beeldend kunstenaars Klaas Gubbels en Jan Roeland. Auteur en bewonderaar Elfie Tromp ging om 18.00 uur in
gesprek met Armando en Cherry Duyns. Het drukbezochte onderdeel ging vooraf aan de officiële opening van
Woordnacht in Arminius. Daarna was de expositie te bezoeken van 20.00 – 21.00 uur / 23.00 - 00.00 uur.
Armando (ps. Herman van Dodeweerd) geldt als een van de grand old men van de Nederlandse literatuur en is
tevens befaamd als schilder en beeldhouwer, als musicus, acteur, film-, televisie- en theatermaker. Als dichter en
kunstenaar was hij betrokken bij De Nieuwe Stijl en Gard Sivik. Hij debuteerde in 1964 met Verzamelde
gedichten. Naast poëzie schrijft hij kritisch en beschouwend proza evenals absurde teksten die vooral bekend
werden door Herenleed (met Cherry Duyns). Hij woont en werkt afwisselend in Berlijn en Amstelveen.
Cherry Duyns werd bekend als documentairemaker voor de VPRO. Als cineast werd hij vele malen bekroond.
Voor alles is hij echter een verhalenverteller die zich bedient van film, theater en tv maar ook van het geschreven
woord. Zijn oeuvre bestaat uit romans zoals Dante’s trompet en De Chinese knoop, verhalen en kunstessays.
Klaas Gubbels vestigde zijn naam als beeldend kunstenaar met zijn monomane stillevens van tafels, stoelen en
koffiekannen. Eenkennigheid en soberheid werden zijn handelsmerk. Voor Woordnacht 2016 maakte Klaas
Gubbels het campagnebeeld.
Jan Roeland is schilder. In 1998 won hij de Sandbergprijs. Zijn werk is opgenomen in de collecties van het
Stedelijk Museum, Van Abbemuseum en het Dordrechts Museum.
Elfie Tromp is schrijver, columnist en initiator van het literaire tijdschrift Strak. Voor haar reisjournalistiek won ze
de VPRO Bagagedrager. Haar tweede roman Underdog werd genomineerd voor de BNG Literatuurprijs.
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21.00-21.30 | 22.15-22.45 uur. Voorstelling Mensenpraat van O.T. Rotterdam naar Armando (95 bezoekenden)
Te midden van het werk van Armando speelde OT Rotterdam tweemaal de voorstelling Mensenpraat waarin
twee mannen hun omgeving droogkomisch observeren. Dieren, kabouters en andere wonderlijke figuren
passeren de revue. Onbeduidende gesprekken worden hoogst merkwaardig. In korte dialogen maakt Armando
de zin(loosheid) van het bestaan voelbaar. Verhalen voorziet hij van absurde wendingen die door hun aplomb
bestaansrecht krijgen. Regisseur Els van der Jagt en acteurs Hok Tan en Rienus Krul legden de nadruk op de
zuiverheid en taallogica.
O.T. Rotterdam is een initiatief van Miriam Koen en Gerrit Timmers, voorheen artistiek leiders van het
Onafhankelijk Toneel dat van 1972-2012 een reputatie opbouwde als eigenzinnig en succesvol gezelschap met
een multidisciplinair karakter. Het huidige O.T. ontwikkelt op een kleinschalige leest producties in dezelfde lijn.

LOCATIE WORM CENTRAL STATION
Boomgaardsstraat 71
21.00 - 22.20 uur. Frontaal (75 bezoekenden)
Maandelijks keert schrijverspodium Frontaal met een spetterende line-up terug in WORM Rotterdam.
Aanstormende auteurs, debutanten en een gevestigde Grote Gast worden verzameld op één vaste plek in het
centrum van de stad. Tijdens Woordnacht vond een speciale editie plaats met als hoofdgast Maartje Wortel.
Robbert Meijntjes was in 2012 oprichter van Frontaal. Zijn werk werd o.a. gepubliceerd in Metro en Trouw. Hij
trad op tijdens het Lezersfeest en het Poetry International Festival. Hij werkt aam zijn debuutroman.
Sacha Boom schrijft bij voorkeur verhalen over zielige oude mannen. In 2014 won ze de Grote Columnwedstrijd
van Metro, SKVR en Bibliotheek Rotterdam.
Lianne Collignon is het brein achter Achtentwintiger.com. Ze werkt aan haar debuutroman. Eerder werk
verscheen onder meer op Hard//Hoofd, Optimist en in Dagblad de Pers.
Luckie S. Delacroix debuteerde met de roman Johnny Cash Danst Nooit (2015). Behalve schrijver is hij een
oerfilosoof en Brabantse bon vivant; satirisch, optimistisch en lichtelijk provocatief.
Josse Kok bereikte driemaal de finale van het NK Poetry Slam. In 2013 werd zijn debuutbundel Ik heb geslacht
genomineerd voor de Buddingh-prijs. Hij werkt aan zijn tweede dichtbundel Probeert u het later nog eens.
JR de Regelneger is performer, musicus en acteur. Hij put inspiratie uit muzikale genre’s zoals salsa, jazz en
hiphop en artiesten zoals M.O.P., Wu-tang en Mos Def.
Maartje Wortel wordt gezien als één van de meest talentvolle nieuwe schrijvers. Ze schrijft bondig, humoristisch
en ogenschijnlijk lichtvoetig proza. Haar roman IJstijd (2014) betekende een definitieve doorbraak naar het grote
publiek. Haar verhalenbundel Dit is jouw huis werd bekroond met de Anton Wachterprijs 2010.

22.45 - 23.30 uur. Sebes & Bisseling. Tips voor aanstormende auteurs (20 bezoekenden)
Aansluitend op Frontaal verstrekken literair agenten Paul Sebes en Willem Bisseling tips, adviezen en eyeopeners aan aanstormende auteurs. Vooral over de vragen: hoe word ik publicabel en hoe vind ik een uitgever?
Hoe werkt het literaire bedrijf? Sebes & Bisseling putten hiervoor tevens uit hun boek Alweer een bestseller dat
in oktober 2016 verscheen. De aanwezigen konden vragen stellen aan beide experts.
Paul Sebes & Willem Bisseling zijn literair agenten bij Sebes & Bisseling Literary Agency dat in 1998 werd
opgericht. Samen vertegenwoordigen en begeleiden zij manuscripten van nieuwe en gevestigde auteurs. Hun
agentschap behoort met circa 250 Nederlandse en duizenden buitenlandse auteurs tot de grootste van Europa.
Sebes en Bisseling geven reeds tien jaar de cursus Debuteren benevens gastcolleges. Vanaf eind oktober zitten zij
in de jury van De pennen zijn geslepen (NPO 2), een tv-programma waarin zeven BN-ers een boek leren schrijven.
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23.55 - 00.45 uur. ContraContra (50 bezoekenden)
Muzikale afsluiting in WORM door een band die zich omschrijft als ‘stomende beukmachine waar Motorpsycho
die in gevecht met Simon Vinkenoog is verzeild’. De band won de Vlaamse Cultuurprijs. In 2016 verscheen hun
eerste album Wrakjuweel.

LOCATIE WORM: UBIK THEATER
Boomgaardsstraat 71
21.00 - 22.00 uur. Debat Verplichte literatuur in het voortgezet onderwijs (70 bezoekenden)
In het debat Verplichte Literatuur in het onderwijs onder leiding van Simone van Hulst spraken Marita Mathijsen,
Alex Boogers, Christiaan Weijts en Bart Bijl onder meer over de zin en onzin van verplichte literatuur, het effect
op leerlingen en het leesgedrag van jongeren, de canon, de vervlakking van het literatuuronderwijs,
tekortschietende visies en mogelijke perspectieven.
Simone van Hulst Is publicist, werkt voor de Rotterdamse Schouwburg en maakt deel uit van Het Tussenuur.
Houdt ‘meer van boeken dan van films, meer van urgent dan vrijblijvend en meer van dieren dan van mensen’.
Alex Boogers schreef zes romans naast korte verhalen en artikelen. Zijn roman Alleen met de goden werd
genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2016. In zijn pamflet De lezer is niet dood (2016) roept hij docenten en
anderen op om nieuwe lezers te bereiken.
Christiaan Weijts is auteur en columnist voor De Groene Amsterdammer en nrc.next. In zijn romans behandelt
hij actuele kritische thema’s. Voor zijn roman Euforie kreeg hij de BNG Nieuwe literatuurprijs. Hij keert zich tegen
een literaire canon.
Marita Mathijsen Is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
met als specialisme de literatuur van de negentiende eeuw in Nederland.
Bart Bijl noemt zichzelf een hardcore docent. Hij werkt sinds 2008 bij de Hogeschool Rotterdam als docent
Nederlands bij het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL).
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22.00 - 22.15 uur. Intermezzo Daniël Dee (5 bezoekenden)
Daniël Dee is dichter en schrijver van korte verhalen. Hij is voormalig Stadsdichter van Rotterdam.

22.15 - 23.45 uur. Talkshow: Nachtwacht (60 bezoekenden)
Simone van Hulst sprak met de jongere voorhoede van de Nederlandse literatuur over hun werk, ontwikkeling
en ervaringen als arriverende auteurs. Afsluiting met performance van Vlaams dichter Carmien Michels.
Thomas Heerma van Voss publiceerde twee romans, verhalen en een thriller in samenwerking met zijn broer
Daan. Het dubbelgesprek waaraan ook Daan Heerma van Voss zou deelnemen verviel door onverwachte
omstandigheden.
Raoul de Jong is auteur, danser, columnist en won met zijn roman De grootsheid van het al de prijs voor het
Beste Rotterdamse Boek (2015). Buiten dit al werd hij genomineerd voor de prijs van Best Geklede Man.
Maarten van der Graaff schrijft proza en poëzie, won de C. Buddingh-prijs 2014 en is redacteur en
medeoprichter van het online literair tijdschrift Samplekanon.
Kira Wuck brak met haar eigenzinnige en lovend ontvangen poëziedebuut Finse meisjes onmiddellijk door en
won de C.W. van de Hoogt-prijs (2013). In 2016 verscheen haar verhalendebuut Noodlanding.
Alex Boogers schreef zes romans waaronder Alle dingen zijn schitterend (2012). Zijn roman Alleen met de goden
werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2016. Daarnaast schrijft hij korte verhalen en artikelen.
Saskia Wigbold is beeldend kunstenaar, ontwerper en maker van De Boekenstoel en De Filosofenbank. Voor
Woordnacht 2016 ontwierp ze een papieren boekenjurk die door modellen werd getoond.
Carmien Michels publiceerde twee romans en werkt aan haar poëziedebuut. Als huidig Nederlands Kampioen
Poetry Slam behaalde ze brons op het WK in Parijs.

PODIUM BOEKHANDEL V/H VAN GENNEP
Oude Binnenweg 131b
21.00 – 21.30 uur. Geert Maarse in gesprek met Maartje Wortel. 21.30 – 21.45 uur. Optreden Roos Vlogman
22.15 – 23.00 uur. Geert Maarse in gesprek met Mensje van Keulen (totaal: 75 bezoekenden)
Vrouwen en humor vormden de rode draad in het programma in boekhandel V/h Van Gennep rondom drie
auteurs in verschillende fasen van hun schrijverscarrière: startend auteur en Write Now! winnaar 2016 Roos
Vlogman, publieksfavoriet Maartje Wortel en veteraan Mensje van Keulen.
Geert Maarse is programmamaker en presentator. Hij is bedenker en gespreksleider van Studio Erasmus, de
maandelijkse wetenschapstalkshow van de Rotterdamse Schouwburg/Erasmus Universiteit. Hij is vaste host van
het Rotterdamse Denkcafé.
Maartje Wortel wordt gezien als één van de meest talentvolle nieuwe schrijvers. Ze schrijft bondig, humoristisch
en ogenschijnlijk lichtvoetig proza. Haar roman IJstijd (2014) betekende een definitieve doorbraak naar het grote
publiek. Haar verhalenbundel Dit is jouw huis werd bekroond met de Anton Wachterprijs 2010.
Roos Vlogman schrijft proza en poëzie en maakt theater. Ze mocht tweemaal door naar de finale van Write
Now! en werd de winnaar van 2016.
Mensje van Keulen is één van de bekendste Nederlandse prozaschrijvers. Haar bejubelde debuutroman Bleekers
zomer (1972) geldt als klassieker. Voorheen was ze redacteur van Propria Cures en Maatstaf. Ze vestigde haar
naam definitief met volgende verhalen en romans zoals Allemaal tranen (1972) en Van lieverlede (1974),
gekenmerkt door een realistische en tragikomische stijl en oog voor alledaagse personages. Haar gestage
schrijverschap werd in 2014 bekroond met de Constantijn Huijgensprijs. Haar laatste roman Schoppenvrouw
verscheen in 2016.
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LOCATIE PROEFLOKAAL DE RIDDER(T)
Mauritsweg 28
22.00 – 01.00 uur. Literaire performers en muziek (100 bezoekenden)
Kroegoptredens tot na middernacht van schrijvers en dichters die niet, nog niet of net gepubliceerd hebben,
afgewisseld met muzikale performances van singer-songwriter Alex Brons.
Roos Vlogman schrijft proza en poëzie en maakt theater. Ze was twee keer finalist van Write Now! en werd de
winnaar van 2016.
Miguel Santos is een Rotterdamse auteur. Sinds 2014 is hij huisdichter van OPEN Rotterdam en De Havenloods.
Na zijn debuutroman 71|17 verscheen UURTJESPOËZIE met gedichten die hij live en online schreef tussen 2014
– 2016.
Erika De Stercke is een Vlaamse dichter die schrijft over alledaagse gebeurtenissen. Mensen voeden haar en haar
gedachten die af en toe op hol slaan. Ze treedt regelmatig op in België en Nederland.
Michelle van Dijk is de eerste winnaar van Write Now! Haar proza werd sindsdien in diverse bladen
gepubliceerd. Ze performt op uiteenlopende festivals waaronder Geen Daden Maar Woorden, Lowlands,
Woordnacht en Lamoer.
Frank Daudeij is huisdichter van Proeflokaal De Ridder(t).
Alex Brons is huismuzikant van Proeflokaal De Ridder(t).

LOCATIE PANENKA | LOCATIE WUNDERBAUM
Eendrachtsweg 25 | Boomgaardsstraat 71
20.00-02.30 uur. Loungen, muziek, (na)borrelen en (na)praten (130 bezoekenden)
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4. MARKETING
4.1 Marketingdoelen 2016
De doelstellingen met betrekking tot de marketing en communicatie waren:

1. Gerealiseerd: naamsbekendheid en creatie van een sterk merk.
Door de publiciteit vooraf (m.n. online) en de duidelijke zichtbaarheid op culturele locaties in de stad is bij
de literair geïnteresseerde Rotterdammer het festival zeker bekend geraakt. Regionale aandacht werd
gegenereerd door items op radio en televisie via RTV Rijnmond, in de Rotterdamse Uitkrant, artikelen in
streekbladen en in het culturele tijdschrift Puntkomma. Daarnaast werd het festival ruim uitgelicht tijdens
previews in samenwerking met het Rotterdamse Lezersfeest (podium tijdens het festival, november 2015)
en Arminius (podium Cultuurborrel ter afsluiting van de vierjaarlijkse structurele subsidieronde, februari
2016) en aankondigingen via de Rotterdamse Uitmarkt (september 2016). De formule van Woordnacht
werd doorgaans onderkend als een sterke factor en het campagnebeeld van Klaas Gubbels fungeerde als
een eye-catcher die veel interesse wekte.

2. Niet gerealiseerd: beoogd bezoekersaantal van 1.500 personen.
Op basis van schattingen en tellingen hebben 650 tot 700 personen het festival bezocht. Het aantal
bezoekenden (per onderdeel) wordt geschat op 2.200.Voor een literair evenement dat haar
naamsbekendheid in de komende jaren moet uitbreiden en dat over een gering budget beschikte, was het
beoogd aantal bezoekers te hoog geschat. Woordnacht heeft met de huidige aantallen echter een solide
basis gelegd om te kunnen doorgroeien, afgaande op de publieke respons en de reacties van aanwezige
beleidsmakers uit het culturele veld.

3. Deels gerealiseerd: aandacht in de kwalitatieve, landelijke media.
De kwalitatieve, landelijke media werden frequent en intensief benaderd via onder meer persberichten,
nieuwsbrieven, email, telefonische contacten en schakels binnen de eigen netwerken. Landelijke
journalisten en redacties waren welwillend maar verwezen doorgaans naar het grote festivalaanbod
waaruit zij moesten kiezen: met name ook bekende festivals waarvan lezers en kijkers verwachten dat er
over bericht zal worden. Wel gaven diverse media te kennen dat zij geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling
van Woordnacht. Landelijke aandacht werd daarnaast gegenereerd door
- paginagroot artikel in samenwerking met de jaarlijkse Dichtkunstkrant
- advertentie en aankondigingen in tijdschrift Awater
- digitale aankondiging Knetterende Letteren
- digitale aankondiging Nederlands Dagblad
- geschreven aankondiging in NRC
- substantieel artikel en voorpagina cultureel katern in Metro
- item Met het oog op morgen (NPO radio 1)

4. Deels gerealiseerd: Woordnacht wil de letteren in het hart van Rotterdam net zo zichtbaar maken als
andere disciplines..
Dit is gerealiseerd door het welslagen van het festival in het centrum van Rotterdam en de samenwerking
met podia en horeca op de festivalroute. Om dit te bestendigen is meer nodig dan een geslaagde editie al
heeft Woordnacht wel de toon gezet. Bij bezoekers en bij vertegenwoordigers uit het culturele circuit is
deze toon goed gehoord. Saillant gegeven is dat meerdere auteurs verbolgen waren omdat zij niet
uitgenodigd werden om deel te nemen. Ook bezoekers droegen namen aan die naar hun idee hier
eigenlijk niet mochten ontbreken of de volgende keer zouden moeten deelnemen.
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4.2 Marketingstrategieën en middelen

1. Samenwerkingspartners
Zaalsponsors/podia
-

Arminius. Preview, website, nieuwsbrief, Facebook, Woordnachtaffiche buitenruimte
Bilderberg Parkhotel. Facebook, Woordnachtaffiche
Boekhandel Donner. Nieuwsbrieven, Facebook, Woordnachtaffiche, vaste promotiehoek, kaartverkoop
Boekhandel V/h Van Gennep. Nieuwsbrieven, Facebook, Woordnachtaffiche, kaartverkoop
Coffeecompany. Facebook, Woordnachtaffiche
De Ridder. Facebook, Woordnachtaffiche
De Schouw. Woordnachtaffiche
Galerie Christiaan Ouwens. Website, nieuwsbrief, uitnodiging, Facebook, Woordnachtaffiche,
kaartverkoop
Galerie Cokkie Snoei. Woordnachtaffiche, uitnodiging
Nostra. Facebook, Woordnachtaffiche
Panenka. Facebook, Woordnachtaffiche
Restaurant/wijnbar Vineum. Facebook, Woordnachtaffiche
WORM/Wunderbar. Website, Facebook, Woordnachtaffiche

Overige samenwerkingspartners
-

Awater/Stichting Poëzieclub. Publicaties: advertentie, aankondigingen, Facebook
Centrum Beeldende Kunst. Facebook
Dichtkunstkrant. Publicatie: artikel
Frontaal. Aankondigingen in zaalprogramma’s, website
Klaas Gubbels. Campagnebeeld
Lezersfeest. Preview, programmaboekje
Ram Horna. Anna Blamanlezing, website
Studio Kers. Sponsoring en realisatie vormgeving, drukwerk Anna Blamanlezing

2. Visuele identiteit
Woordnacht heeft een vast beeldmerk; het sterke campagnebeeld is ontwikkeld door Klaas Gubbels en
genereerde veel positieve reacties. Dit werd overal gebruikt in de media, op posters en flyers. Deze waren op
meer dan 100 plekken in en buiten de stad te zien. Het campagnebeeld zal voor de komende jaren worden
ingezet ter versterking van de visuele identiteit.
Trailer
Cineast Annemiek Vergouwen ontwikkelde een digitale trailer voor Woordnacht in film noir stijl
Website
De website van Woordnacht www.woordnacht.nl werd gerealiseerd door Pony Club Design. Hiervoor werd een
toegankelijk format ontwikkeld, mede toegespitst op oudere doelgroepen en tevens qua lay-out op iPadgebruik.
Via de buttons kon snel en eenvoudig informatie worden gevonden over de programmering, locaties,
blokkenschema, partners, arrangementen, organisatie, vrijwilligers en dergelijke. Tevens kon via de website
worden doorgelinkt naar Stager voor het online bestellen van passe-partouts.
Social media
Facebook: minimaal dagelijks 1 of meerdere berichten op de pagina, na afloop een aantal foto’s en filmpjes (920
likes).
Twitter: 200 tweets rond het festival (ruim 200 volgers).
Digitale nieuwsbrief: 7 Nieuwsbrieven (x 2000 lezers).
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Externe social media
Website / blog (selectie, 50)
Bobboeken
Boekenkrant
Boekennieuws
CPNB
Drimble
Eropuit
Fleur de mal
Gebiedsgids
Hanta
Havenloods
Headlines.nl
Highevent
Indeknipscheer
Knetterende Letteren
Letteren010
LiterairNederland
Ludwigsmachine
Mevrouwzus
NederlandNieuws
Nederlands Dagblad
Neerlandistiek
Nieuwspeper
NS evenementensite
NRC
Partypress
Passionate podium
Poëzieclub
Poëzieweek
Pressreader
Profielen
Publicnow
Radar
Revolutie TV
Rotterdamse Dichters
Rotterdam Festivals
Rotterdam info/VVV
Rotterdam Uitmarkt
Scoop.it
Signdevents
Taalunie
The Creators Project
The Night Shift
Tolhuistuin
Toondertijd
Uitagenda Rotterdam
Uitgelezenboeken
Vandaag & Morgen
Versvandedrukpers
We Own Rotterdam
Whatheeve
Digitale nieuwsbrief
Rotterdamse Bibliotheek
Taalunie Week van het Nederlands
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Toondercompagnie
Digitale actie
NS Evenementensite
Profielen
The Night Shift
Facebook
Diverse deelnemende auteurs en artiesten
Diverse uitgeverijen waaronder Singeluitgeverijen (geschat: 70.000 volgers)
Twitter
Diverse deelnemende auteurs
Mediapartners
Woordnacht beschikte niet over een vaste mediapartner.
Bezoekersquotes
“Ik zag het mooie affiche van de Woordnacht, kan ik hier aan komen?”
“Ik zou overal wel naartoe willen”
“Dat is een indrukwekkende lijst met namen”
“Geen reden voor wie ook maar een greintje gevoel voor taal heeft om hier niet heen te gaan” (Creators Project)
"Hemel op aarde wat een talenten bij Woordnacht" (Twitter)
"#woordnacht #giphart Enternaining dinner at#Vineum" (Twitter)
“Docent (Nederlands) ontmoet oud-leerling, op een literair festival! Missie geslaagd”
“In een woord geweldig! Volgend jaar twee dagen, lijkt me super!” (V’arts)
“Mustafa Stitou was ijzersterk en aangrijpend”
"Was in de bruisende Rotterdamse Woordnacht" (Twitter)
“Het gonsde gisteren in de stad van de goede berichten over Woordnacht”
“Wat een goede avond hebben we gehad. Volgend jaar weer (en graag niet grootschaliger)! (Facebook)
“Geïnspireerd en begeesterd laat ik alle woorden bezinken” (Passionate platform)
“Woordnacht is uniek’ (oud-beleidsmaker)
“Daverende trein” (Boekenkrant)
“Ik geniet er na 1 maand nog van”
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5.

ORGANISATIE

5.1 Stichting
Stichting Woordnacht is opgericht in juli 2015 en heeft ten doel:
a) de literatuur, al dan niet in combinatie met andere disciplines, op een aantrekkelijke wijze voor een zo
breed mogelijk (multi)cultureel publiek interessant en uitdagend te maken;
b) de kracht en diversiteit van het landelijke en Rotterdamse literaire veld te tonen in een jaarlijks
terugkerend evenement;
c) de letteren als kunstvorm in het hart van de stad net zo zichtbaar maken als musea, theater, film en
muziek, en zo het culturele aanbod te completeren.
Bestuur
Voorzitter

Hans Walgenbach

(huidig Walgenbach Art & Books; voorheen directeur
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam en Museum Rotterdam)
Penningmeester
Jacques van Heijningen (huidige functie directeur Florian Productions, voorheen
directeur Rotterdams Media Fonds en Filmcommisioner)
Secretaris
Anja de Jong
(PR officer ProDemos. Huis voor democratie & rechtsstaat)
Adviseur aan het bestuur Jana Beranová
(dichter en publicist)

5.2 Organisatie
Hans Sibarani
Robbert Meijntjes
Myrte Leffring
Gari Koolen
Alek Dabrowski

Artistiek / zakelijk directeur
Assistent en co-programmeur jongeren
Co-programmeur poëzie
Marketing
Productionele ondersteuning

5.3 Samenwerkingen
Woordnacht komt tot stand in samenwerking met vele partijen waaronder:
-

-

Arminius Rotterdam
Bilderberg Parkhotel
Boekhandel Donner
Boekhandel V/h Van Gennep
Café De Ridder(t)
Café De Schouw
Centrum Beeldende Kunst (CBK)
Coffeecompany
Frontaal
Galerie Christiaan Ouwens
Galerie Cokkie Snoei
Nostra
Panenka
Poetsclub
Ram Horna
Restaurant/wijnbar Vineum
Studio Kers
WORM
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