
Huis73 Den Bosch presenteert: ZIN AAN! Het 
jaarlijks terugkerende poëziefestival ZIN AAN! 
is in het leven geroepen om de poëzie te vieren 
en om te laten zien wat voor een fantastische 
dichters en poëziepodia onze mooie stad rijk is! 
Deze eerste unieke editie werken we samen 
met de organisatie van 800 jaar Sint-Jan.

25 september
Huis73 | Hinthamerstraat 74
Sint-Jan | Torenstraat 16
13.00 - 18.00 uur
Gratis (m.u.v. schrijfworkshops)
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ZIN AAN!
poëziefestival

DICHTWEDSTRIJD HUIS73 
Binnen het thema ‘Beleef de Sint-Jan’ 
hebben wij talloze gedichten mogen 
ontvangen van heuse taalkunstenaars. 
Deze middag worden de winnaars bekend 
gemaakt én toegezongen. 
Huis73 | Atrium | 13.00 u 
 

DUKEBOX 
Tijdens ZIN AAN! presenteert Zinnig 
Zuiden de spoken word artiesten uit 
hun community. Gedachten worden 
uitgesproken en gevoelens worden 
verwoord. Soms vlijmscherp, af en toe 
uitermate openhartig.  
Huis73 | Hofzaal | 13.45 - 14.15 u 
 
SCHRIJFWORKSHOP ‘ZIN AAN  
SINT-JAN’ VAN GRETHA 
GOETTSCH 
De Sint-Jan is in deze schrijfworkshop 
de weg naar je zintuigen, hoofd en hart. 
Ga op pad in of rondom de Sint-Jan en 
verzamel indrukken, beelden en woorden 
voor verhalende of dichterlijke zinnen. 
Huis73 | 2.3 | 14.00 - 16.00 u | €5/ €7,50 

WORKSHOP GERICHTE 
GEDICHTEN MET GERDA 
BLEES 
Deze workshop staat in het teken van 
gedichten die direct aan iets of iemand 
zijn gericht. Ga op zoek naar de beste 
vorm om je geadresseerde aan te 
spreken, te verleiden, te bewegen.  
Huis73 | 4.6 | 14.00 - 16.00 u | €5/ €7,50 
 

IK WIL OOK WAT ZEGGEN 
Literatuur in een vorm die niet alleen uit 
woorden bestaat. Die zelfs nog niet eerder 
bestond, omdat deze ter plekke in elkaar 
wordt gezet. Met: Doeko L., 
Bart van Dongen, Jeroen Doomernik en 
Bart de Vrees. 
Sint-Jan | 14.30 - 15.00 u 
Sint-Jan | 15.15 - 15.45 u 
 
VROUWENKOOR ONGEHOORD 
Vrouwenkoor Ongehoord zingt a capella 
liederen gebaseerd op poëzie van onder 
andere Rutger Kopland, Hans Andreus en 
Shakespeare.   
Sint-Jan | 15.00 - 15.15 u

LETTERBEKKEN 
Laat je prikkelen, vermaken en uitdiepen! 
Binnen het thema ‘beeldenstorm’ is er 
een open podium en voordrachten van 
Gerda Blees, Joshua Snijders, 
Jeanine Hoedemakers. 
Huis73 | Pleitzaal | 16.15 - 17.15 u 
 

ODE AAN DE PARADEBOMEN 
Het verdwijnen van de 135 
paardenkastanjebomen op de 
Parade opende de dichtader bij vele 
Bosschenaren. Maar liefst 186 mensen 
stopten hun gedachten in de veertien 
woorden van een boomgedicht. De 
resultaten zijn te bewonderen in een 
pop-up expo. Om 17.15 uur volgt de 
bekendmaking van de publieksprijs in de 
Pleitzaal van Huis73.
Huis73 | Atrium | doorlopend




