Vestdijkkring

Weerberichten

Vragen over Vestdijk of op zoek naar

Het festival vindt in de buitenlucht plaats.

een bepaald boek? De Vestdijkkring is
beide dagen op het festival aanwezig.

Wandel door het
Harlingen van Vestdijk

We hopen op een zwoele zomeravond,
maar houd de weerberichten in de gaten.

Harlingen

(tuin Voorstraat 54-56)

Maak uw dagje Vestdijk compleet
met de app Literaire Routes, een gratis
app van het Letterkundig Museum.
Deze app bevat een route over Simon

Meer informatie

ontdekdebieb.nl/vestdijk

Vestdijk en zijn romanfiguur Anton
Wachter. Deze literaire wandeling

Literair
Festival
Vestdijk

©
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door Harlingen voert langs zestien

ge

de historie van de Friese havenstad,
in zijn werken en zijn ‘nachleben’.
route in folder-vorm verkrijgbaar.

Dagticket: €30,Dit is inclusief:
- gerecht

Corona
Vooralsnog gaan we ervanuit
dat het festival plaats kan
vinden. Maar, mocht de overheid
evenementen nog niet toestaan,
dan kan het festival wellicht niet
doorgaan. Bezoekers krijgen
daarover vanzelfsprekend bericht.

- twee consumpties en koffie of thee na
De tickets zijn verkrijgbaar bij de
Bibliotheek, Boekhandel Van der Velde
in Harlingen en online via:
www.ontdekdebieb.nl/vestdijk.

04/05
sept
2021

17.00-21.30

Bij het Hannemahuis is ook een

Tickets

Met o.a. Vestdijk-kenner
Kees ’t Hart, Hiske Oosterwijk
zingt Gysbert Japicx,
historicus Josse Pietersma,
literair talent Joost Oomen,
Friezen-schrijver Flip van
Doorn, 1ste Dichter fan Fryslân
Eeltsje Hettinga, muziek,
lekker eten en meer!
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Zaterdag 4 sept.
17.00-21.30

Zondag 5 sept.
17.00-21.30

19.30 // Josse Pietersma
Kort intermezzo.

19.45 // Eeltsje Hettinga

19.00 // Eet smakelijk!

Eeltsje Hettinga was de 1ste Dichter fan Fryslân

Er wordt u een mooi gerecht voorgeschoteld.

(2017-2019). Zijn debuut Akten fan Winter (1998)

Tijd over? Breng een bezoek aan de Vestdijk-

werd bekroond met de driejaarlijkse Fedde

kamer in het Hannema-huis.

Schurerprijs van de Provincie Fryslân. Voor zijn
poëzie kreeg hij vier keer de Rely Jorritsmaprijs. In

17.00 // Opening
Onthulling van het borstbeeld
van Simon Vestdijk, gemaakt door
beeldend kunstenaar Pieter d’Hont.
Met medewerking van Dick Vestdijk.

17.30 // Kees ’t Hart
Kees ’t Hart en Maarten ’t Hart - geen familie schreven elkaar brieven over Simon Vestdijk,
hun inspiratie en voorbeeld. Uitgever Nijgh & van
Ditmar bundelde deze ‘intieme, vaak geestige,
soms diepgravende, altijd nieuwsgierige brieven’

19.30 // Josse Pietersma
Historicus Josse Pietersma las een deel van
het werk van Vestdijk in Toscane. Het maakte
indruk, en dan met name Het schandaal der

17.15 // Flip van Doorn

Blauwbaarden, dat toevallig speelt ín Toscane.

Op een van de tochten die hij voor zijn boek
De Friezen ondernam, reisde auteur Flip van

20.15 // Joost Oomen

18.30 // Hiske Oosterwijk

Doorn langs de Waddenkust. In Duitsland
belandde hij op de Halligen, waar bewoners bij

Dichter, schrijver, drummer, performer én

hoog water nog altijd hun toevlucht moeten

- volgens de Volkskrant - het literaire talent

zoeken op hun terpen. Met de ervaringen die

van 2021 Joost Oomen groeide op in Friesland,

hij daar opdeed keerde hij terug naar Friesland.

die ervaring werkt door in zijn literatuur.

Bij Harlingen, aan de voet van het beeld van de

Net als bij Vestdijk.

Stenen Man, zag hij welke lessen de Friezen
van nu van de terpbewoners kunnen leren.

in De Toetssteen. Kees ’t Hart vertelt over de
stijl van Vestdijk.

17.00 // Opening

20.45 // Wiebe Kaspers

2019 publiceerde Hettinga Nachtspraak, volgens
recensent Arjan Hut 'een schatkist van jewelste'.

20.00 uur // Ronald Ohlsen
Ronald Ohlsen was stadsdichter van Groningen,
schreef drie romans, twee dichtbundels, het essay
Oliebollencabaret en tal van verhalen en artikelen
over literatuur. Oók over het thema angst in het
oeuvre van Simon Vestdijk en dan in het bijzonder
in Terug tot Ina Damman en Een Alpenroman.

20.30 // Jankobus Seunnenga
Op het nieuwste album van dichter en
muzikant Jankobus Seunnenga, Fabels

Nu er weer liveconcerten aan de horizon

18.15 // Bauke van der Woude

verschijnen is zanger en pianist Wiebe Kaspers

Muziek van deze Friese troubadour uit Harlingen.

de muzikale pen weer ingeklommen. Hij brengt

Met Kleurkrijt neemt hij de gelijknamige
dichtbundel van Simon Vestdijk onder handen.
Seunnenga transformeerde deze ‘onderschatte
poëzie tot liedjes op het snijvlak van folk en

Jazz-vocalist Hiske Oosterwijk raakte

gloednieuw materiaal, naast de songs van het

geïnspireerd door het werk van Gysbert Japicx.

album ‘Y’ op een bed van

19.00 // Eet smakelijk!

Ze voorzag zijn gedichten van hedendaagse

popmuziek vermengd

Er wordt u een mooi gerecht voorgeschoteld.

muziek en schreef nieuwe teksten en muziek

met hier en daar een

Tijd over? Breng een bezoek aan de Vestdijk-

geïnspireerd op zijn werk.

klassiek tintje.

kamer in het Hannema-huis.

kleinkunst’, aldus
een recensie.

