
IVde NACHT VAN DE POEZIE - zaterdag 19 mei 1984 - 20 u - Vorst Nationaal Brussel - toe-
gangsprijs 200,-fr - zeker zevenduizend mensen luisteren naar dichters, muzikanten & kabarettiers - in 
de wandelgangen standjes van allerlei pluimage, zoals het Nieuw Wereldtijdschrift, het Poëziecentrum, 
De Zwijger; redakteurs van Knackmagazine achtervolgen hostessen van Het Nieuwsblad, de uitgeverij 
Kritak blijft naïef. Op datum van, 1 maart 1984, zijn de namen van de volgende deelnemende dichters 
bekend : voor VI. België : Maja Panajotova, Freddy de Vree, Tom Lanoye, Chris Yperman, Roger 
M.J. de Neef, Gust Gils, Geert van Istendael, Herman De Coninck, Pjeroo Roobjee, Marcel van 
Maele, Eddy van Vliet, Hugo Claus; voor Fr. België : Guy Denis, William Cliff, Eugène Savitzkaya; 
voor Nederland : Judith Herzberg, J. Bernlef, Jules Deelder, Benno Barnard, Remco Campert, Anton 
Korteweg, Simon Vinkenoog, Jan Eijkelboom, J.P. Guépin, Julian S. With (Suriname), en Cees Noo-
teboom; uit de USA : Allen Ginsberg, Peter Orlovsky & Steven Taylor; uit de USSR : Yevgeny Yevtus 
henko. Twee namen zijn nog onzeker, maar valt er iemand uit, dan plaatsen wij onmiddellijk een andere. 
Aan dichters geen gebrek. Ook niet aan muziek : Patricia Beysens Kwartet, de Simpeltones, het Metasta-
tisch Noten krakersensemble, het Belgisch Pianokwartet olv Fred van Hove, het Rijnmond Saxofoonkwar-
tet, de Marokkaanse - in België levende - groep El Kholoud & de Zangeres zonder Naam. Als u dan 
nog niet genoeg zal hebben, kan u nog luisteren naar de Spin, door Freek de Jonge, uit zijn programma 
De Mythe; naar een sketch van Kamagurka & Herr Seele, of naar een kort verhaal door Jan Decieir. 
We verwachten ook nog Ramses Shaffy & de wonderboy Hans de Booy, samen in een gelegenheidsnum-
mer, waarvan ik zelfs nog het fijne niet weet. Stan Milbou, een blinde voordrachter zal 5 gedichten van 

5 grote Vlaamse doden voorlezen, op 5 verschillende tijden. - De regie is in handen van grootmeester 
François Beukelaers, die ook de presentatie doet samen met Betty Mellaerts, de geluidsregie is in 
handen van Mare Van Hecke & zolang hij niet in slaap valt zal het niet muisstil worden. Links van het 
podium zal Albert Szukalsky een spookbeeld van een toeschouw(st)er gieten; Franky De Coninck (jeune 
Peinture belge) - zal een schilderij van 12 op 8 meter schilderen; hij begint eraan om 20 u & om 6 
u. moet het klaar zijn; verbeeldend een ochtend. Er worden 500 flessen Gebottelde Gedichten van Marcel 
van Maele verloot, als troostprijzen in de Loterij van de Nacht - andere prijzen zijn : een schilderij van 
Kamagurka, 3 ingekaderde etsen van Miki Van der Eecken, een ingekaderde tekening van Pjeroo Roobjee 
6 3 bibliofiele boeken van Hugo Claus, uitgegeven door Zigurat Antwerpen. Al deze prijzen worden verloot 
via het nummer op uw toegangskaart. Bewaar deze dus goed ! Fabiola (het levend kunstwerk) zal in 
de wandelgangen rondlopen. U ziet, wij zorgen een ganse nacht voor degelijke hersenslijtage; zorg dat 
u er bij bent; het is beter daar te zitten, dan misschien onder de wielen van een diesellok te sukkelen. 
Opgelet, want de Spoorwegen lokken u met 50 % korting op de treintarieven naar de nacht. Van 1 april 
is de voorverkoop der toeganskaarten open op de volgen adressen : Antwerpen : Boekhandel Landschap 
- Brugge : De Streekkrant / Knack - Gent : het Poëziecentrum - Leuven : Kritakboekhandel - Mechelen 
: De Streekkrant/Knack - Kortrijk : De Streekkrant / Knack - Roeselare : Roularta/Knack - Oostende 
: De Streekkrant / Knack - Dendermonde : De Streekkrant / Knack - Hasselt : Boekhandel de Markies 
van Carrabas - Sint Niklaas : De Streekkrant / Knack - Brussel : De Beursschouwburg. Indien u nog 
inlichtingen wenst kan u bellen - de organisatie is gevestigd op de Franklin Rooseveltlaan 101 te Gent, 
het is de bekende vzw Kunst & Ontmoeting. - Ring : 091 - 24.00.67 & 091 - 25.48.81. - Welkom. En 
was de Nationale Loterij geen 50 jaar jong geworden, dan lag ik nu nog in armoe. guido lauwaert 


