
LAMBERZINNE PROGRAMMA 
 
13u       Genootschap Paul Van Ostaijen : muziek en poëzie 
Naast een literaire boekenstand en en zuiders natje; het Van Ostayen Strijkkwartet 
met Christophe Pochet, Nana Hiraide (violen) Krzysztof  Kubala (altviool) Hans-
Ludwig Becker (cello) Lien De Cang (voordracht).  De musici zijn verbonden aan 
respectievelijk de Filharmonie en de Vlaamse Opera en gaan op zoek naar een 
synthese tussen muziek en poëzie.                
 
13u45    Sonia Nys : poëzie 
 
14u       Inneke23&TheLipstickPainters : muziek 
Muzikale wervelwind Ingrid Veerman, brengt met aanstekelijk enthousiasme 
wereldteksten in een mix van invloeden uit garage rock, female punk, pop en country. 
                
14u30    Bart Hannah : poëzie 
Een eigenzinnige kunstenaar die met humor en ironie schrijft, schildert, tekent over 
onrecht, vandaag ons podium onveilig zal maken, chokerend, realistisch en 
zenuwachtig.  Achter dit alles schuilt de andere Bart, de tovenaar met zijn groot hart 
voor minderheden en vzw. Muzzla. 
                                             
14u45    Mary Duyvelaer : poëzie 
Een van de stemmen uit het repertoire van Les Liseuses Fabuleuses 
 
15u        Frank De Vos  : muziek + poëzie 
Artistieke duizendpoot en eerste dorpsdichter van Doel, brengt zijn heel persoonlijk 
muzikaal geweld en woordtalent. 
 
15u30    Sabine De Vos & Cunina.org  : voorlezen 
Komt vandaag vertellen over de vele kinderen die in haar wonen.  Kinderverhalen uit 
haar boeken en over die andere plek waar ze haar hart heeft verloren, Cunina.org. 
(projecten rond water en onderwijs, voor de toekomst van de kinderen in het zuiden) 
 
15u45    Tony Rombouts  :  poëzie 
Zijn gedichten van 1960 tot 2000 werden verzameld in de lijvige publicatie “De witte 
wandelaar”.  Nadien volgen “Een dandy” en “Chateau les Beaux Arts”. Zijn werk 
werd in vele talen vertaald. Momenteel is hij voorzitter van de VVL. Ver.Vlaamse 
Letterkundigen.  
 
16u       Lut Van Noten : muziek 
Singer-songwriter ‘Allie Sees’ brengt eerlijke, eigenzinnige liedjes met een grote 
nadruk op de stem en het gevoel.  Vrij rustig tot experimenteel met invloeden van 
blues, jazz en folkrock, met helden als Tom Waits, Suzanne Vega, Bonnie ‘Prince’ 
Billy. 
 
16u30    Pierre Magis  : poëzie 
 
 
 
 



 
 
16u45    Guy van Hoof  :  poëzie 
Literair criticus, schrijver met een maatschappelijke boodschap, die meer is dan een 
dichter.  De relativist van de vers, die vooral wil gelezen worden, beluisterd worden. 
Zijn taal is beeldrijk, sterk gebald, sober, pregnant.  
 
 
17 u       Paul d’Hollander  : muziek 
Dichter, troubadour, volkszanger.  In ‘t Antwaarps vertolkt hij het verlangen, de 
verliefdheid, het afscheid, de eenzaamheid.  Dagboekfragmenten in een sober 
gitaardecor.  
 
17u30    Vera De Brauwer  :  poëzie 
de zingende dichter, met haar sonetten en andere vrije woordenverzamelingen. 
 
17u45    Erwin Van Massenhove   :  poëzie 
Beter bekend als de Antistresspoët, met woorden over de liefde, de stad, alles wat aan 
zijn hart en lippen hangt.  
 
18u      EPS Equal People Squad  : muziek + poëzie 
Jongeren van overal die hun boodschap dichten.  Thema’s uit hun dagdagelijks leven, 
om te overleven, om het kleur te geven, op een eigentijds opzwepend ritme.  
 
18u20 Léon Lemahieu :  poëzie      
 
18u40    Genootschap Paul Van Ostaijen :  muziek + poëzie 
 
Standen :   
schrijvers : Sabine De Vos & Cunina.org, Tony Rombouts, Régine Wechsler,  
Guy van Hoof, gen. Van Wildenrode,  gen. P. Van Ostaeijen, Kristin Pauwels.    
woordfotografie : Jerry Koninckx  
woordorganisatie :  Les Liseuses Fabuleuses, Muzzla & Bart Hannah. 
literaire tijdschrift :  Scriptoris,  
boekbinders :  Christian Ketele, Hervé de Ceuster, Christiane Bilzen, Paul 
kalligrafen : Vera Engelen, Marianne Stoffels, Carry Wouters, Sylvia Van Houtte   
boeken :   Lieve Spruyt,  Eric Janssens, Bookshop Oxfam, K. De Groodt, Leon 
Lemahieu, Theo Nillessen nl., Jeanine Van Aerde. 
bars :  champagne/cava  (Klein Antwerpen)  &  cocktails (Bar-Dak)  
 
 
 
Organisatie & Coordinatie :  Klein Antwerpen 
Vera Engelen, Christian Ketele : ck@kava.be   
Régine Wechsler :  www.reginewechsler.be 
   
 
 
  
 


