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Gedichtendag 2011 leverde weer mooie poëzieparels op die werden tentoongesteld
in KA Pitzemburg

KA PITZEMBURG BOUWT AAN GALERIJ VOL GEDICHTEN
VAN JONGE POËTEN
KA Pitzemburg is al enkele jaren in de ban van de poëzie. “Elk jaar slaagt de
vakgroep Nederlands erin om alle leerlingen, van de eerstejaars tot de
laatstejaars, gelijktijdig de wereld door een poëtische bril te laten bekijken om
vervolgens hun ervaringen op te schrijven, in dichtvorm uiteraard”, zegt
Jeroen Van der Auwera, directeur van KA Pitzemburg. “En elk jaar worden de
mooiste pennenvruchten op glanzende kleurenposters afgedrukt, ingelijst en
opgehangen. Niet voor even, maar blijvend. Gangen vol inspirerende gedichten
van jonge poëten, dat is het doel.”
“Nacht” was het thema van Gedichtendag 2011. “Het onderwerp ‘Nacht’ leek eerst
gemakkelijk, maar was dat uiteindelijk niet. Het bracht ons erg verscheiden teksten:
mierzoet romantische, maar ook puntig grappige, diepzinnig filosofische of platvloers
studentikoze. Bijzonder lange én extreem korte”, zegt Jeroen Van der Auwera.
Zoals ieder jaar evalueerde elke klas apart de eigen productie en pikte er de drie
mooiste schrijfsels uit. “Zo is er per graad een verrassende bloemlezing op de tafel
van elke jury beland. Zij hebben in eer en geweten de eindselectie samengesteld:
negen gedichten, drie per graad, waaraan een bijzondere editie van het schoolblad
“SPITZ” werd gewijd.”
De finale keuze gebeurde op Gedichtendag door de leerlingen zelf. Zij kozen uit de
selectie van de jury’s eerst dat ene gedicht dat volgens hen hét gedicht van hun
graad mocht worden en daarna ook het mooiste gedicht van de hele school.
De winnaars worden passend beloond. Hun pennenvruchten worden op glanzende
kleurenposters gedrukt en zullen ingelijst de muren van Pitzemburg blijven sieren.
Voor meer informatie:
Jeroen Van der Auwera, directeur van KA Pitzemburg, tel: 015 20 21 13
KA Pitzemburg is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 11.783 leerlingen, 2000 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen één van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO!
onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda Van
Achter.

