Eerste editie Literair Bal brengt
topauteurs naar Leietheater:
“Literatuur is niet saai”
DEINZELiefhebbers

van een goed boek moeten op zondag 24 oktober
in het Leietheater zijn. Samen met boekenwinkel Letters & Co, de
bibliotheek en de cultuurraad organiseren zij voor de eerste keer
een feest rond literatuur. Zo is er een literaire kermis met workshops
voor jongeren, gevolgd door een Literair Bal met onder andere
Wouter Deprez en Marc de Bel als gasten.
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De organisatoren van de literaire kermis en het Literair Bal zijn klaar voor
de eerst editie. © Anthony Statius
“Literatuur is niet saai!” Aan het woord is Lies Scheerlinck van Letters & Co,
één van de organisatoren van het Literair Bal, dat volgende week zondag
voor het eerst plaatsvindt in Deinze. “In onze stad misten we nog een
evenement rond literatuur voor een breed publiek”, zegt Lies. “We mikken
ook op de jeugd en daarom starten we de dag om 14 uur met een literaire
kermis. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen deelnemen aan diverse
workshops en voorleessessies. Jeugdauteurs Marc de Bel en Siska
Goeminne zullen interactief voorlezen uit hun recentste boeken,
respectievelijk Stoverij met frieten en De duizend ikken van Daan, en
illustratoren van kinderboeken Carll Cneut (De Gouden Kooi, Onderwater,
Altijd wat te vieren), Suzan T’Hooft (Kamiel de Kameel) en Kristof Devos
(De Wind en Wij) brengen diverse workshops. De deelnemers kunnen die
namiddag kiezen voor drie workshops en voorleessessies.”
Kortverhalen
Op dezelfde dag reikt de cultuurraad ook de cultuurprijzen en de prijzen van
de kortverhalenwedstrijd uit. “Tijdens de prijsuitreiking kan het publiek
genieten van tal van kortverhalen”, zegt Steven Van de Putte. “Eerst lezen
de laureaten van de kortverhalen voor uit hun winnende inzendingen en
vervolgens treden de drie Deinse auteurs Kristof De Muyck, Pieter Dernau
en Jan Van den Abeele aan die elk op hun manier een kortverhaal op
scène brengen. Naast deze stadsgenoten treedt ook Annelies Verbeke aan,
één van dé ambassadrices van het kortverhalengenre in Vlaanderen. Zij
publiceerde tal van romans en kortverhalenbundels, waaronder Slaap!,
Reus, Groener gras en Dertig Dagen.”
Kader Abdolah
Om 20 uur volgt dan het Literair Bal waarbij Klara-stem Tine De Donder in
gesprek treedt met enkele spraakmakende auteurs. “We zijn fier dat we de
Nederlandse succesauteur Kader Abdolah mogen ontvangen”, zegt
cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Hij komt voor het eerst naar
Vlaanderen om er zowel zijn nieuwe boek Op zoek naar Ramona, als zijn
recente boek 1001 nacht (2020) te bespreken. Vervolgens komen ook Elvis

Peeters, komiek Wouter Deprez, Charlotte Van den Broeck, Marieke De
Maré en illustratrice Sabien Clement hun recentste werken voorstellen.
Muzikanten Steven De Bruyn en Elvis Peeters zorgen tussendoor voor de
muzikale intermezzo’s.”

