Beste buren uit de J. P. Coenstraat,
Beste schrijvers voor Imme
We vonden het best spannend om onze buren uit de J. P. Coenstraat uit te
nodigen voor het project ‘Straatgewijs’.
Hoeveel zouden er komen? En zouden ze het plan kunnen waarderen?
.............Het werd een mooie avond.
Ik heb in ieder geval een warme herinnering aan de maaltijd, de lezing over
meneer Coen van Joss Wibisono, de introductie van Sylvia Volkert en
uiteraard de kennismaking met Imme.
We waren met ongeveer 25 man, waarvan er 12 hebben aangeboden om een
tekst bij één van de Imme beelden/aanzichtkaarten te schrijven.
Een paar zinvolle woorden bedenken bij de plaatjes lijkt eenvoudig, maar het
is best een behoorlijke opdracht waarvoor ik jullie heb uitgedaagd.
De eerste twee teksten vielen gister op mijn deurmat.
De uitgeprinte teksten waren vastgeplakt op de achterzijde van de kaart.
Ik hoop dat de andere 10 personen ook proberen te schrijven. Je kunt de
tekst ook in je eigen handschrift schrijven direct op de kaart.
Bart Bleijerveld van Het Wilde Westen bood deze avond spontaan een
schrijversmiddag aan.
Een buitenkans dus. Behalve dat hijzelf schrijver is kan hij goed doceren.
Deze middag willen houden we op Zondagmiddag 15 februari van 14.00 uur
tot 16.00 uur.
In de openbare bibliotheek aan de Kanaalstraat 199B.
Stap voor stap zullen we het tekst schrijven aanpakken. De teksten, die al
klaar of halfklaar zijn zou je kunnen meenemen.
We kunnen ze aan elkaar voorlezen en er eventueel nog aan schaven.
Bart vindt het fijn van te voren te weten hoeveel mensen er komen.
U kunt een mailtje sturen naar bart@bartbleijerveld.nl .
Ik kan mij ook voorstellen dat je niet voelt voor zo’n middag, maar zou je dan
je tekst voor die tijd in mijn brievenbus willen gooien.
We zullen er niet aan veranderen, hoor!
In ieder alvast zeer bedankt voor jullie warme belangstelling en hopelijk zien
we elkaar dan en mogelijk ook later.
Marij Nielen
Maanzaad

