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Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo organiseert ‘Babel van CVO
Crescendo’, een poëtische ontmoeting over taalgrenzen heen, maandag 9 maart
(poëziepodium begint om 18u30 - Babel conversatietafels om 20 uur), Vaartdijk 86
in Mechelen

CURSISTEN CVO CRESCENDO BRENGEN POËZIE IN ELF
TALEN
Tijdens de Week van de Poëzie (van 9 januari tot 4 februari) schreven
cursisten Italiaans, Arabisch en Nederlands voor anderstaligen verzen rond
het thema ‘Met zingen is de liefde begonnen’. Xavier Roelens, dichter en
literair performer, brengt ze maandag 9 maart voor het grote publiek. Hij
nodigt de cursisten tevens uit om het verhaal achter hun gedicht te vertellen.
“Wij geven les in elf talen. Ook de cursisten Nederlands voor Anderstaligen
komen uit alle hoeken van de wereld”, zegt Heidi De Niel, adjunct-directeur
van CVO Crescendo. “Onze school lijkt wel een toren van Babel. Aanstaande
maandag maken we daar een toren van babbel van. Leuk én leerrijk!”
Maandagavond 9 maart 2015 ontmoeten zo’n 200 cursisten uit de verschillende
taalgroepen van CVO Crescendo Mechelen elkaar voor een interactief literair
schouwspel. Nadien is er tijd voor een babbel, in de elf talen die de cursisten leren.
Xavier Roelens, dichter en literair performer, brengt de poëzie op het podium.
Tijdens de Week van de Poëzie (van 9 januari tot 4 februari) schreven cursisten
Italiaans, Arabisch en Nederlands voor anderstaligen verzen rond het thema ‘Met
zingen is de liefde begonnen’.
Roelens maakte een selectie van de gedichten en brengt ze nu voor het grote
publiek. Hij nodigt de cursisten uit om het verhaal achter hun gedicht te vertellen.
Ook legt hij de link met de literaire grootmeesters.
Na de poëzie gaan de cursisten samen aan conversatietafels zitten. Die kennen ze
van de vorige edities van Babel. CVO Crescendo organiseerde Babel voor het eerst
in 2013. “We geven les in elf talen en ook de cursisten Nederlands voor
Anderstaligen komen uit alle hoeken van de wereld”, zegt Heidi De Niel, adjunctdirecteur “Soms lijkt onze school wel een toren van Babel, maar door elkaars taal
te leren en met elkaar te babbelen, kunnen we elkaar ontmoeten. Daarom hebben
onze taalleraars aan Babel een ‘b’ toegevoegd.”
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Voor de cursisten is Babel leuk én leerrijk. Een cursist Spaans heeft niet zo vaak de
kans om met een moedertaalspreker te praten. Nochtans zit er in hetzelfde
lesgebouw een Peruviaan in de les Nederlands. Zij leren elkaar kennen tijdens
Babel. Ook de cursisten Frans, Engels, Italiaans, Russisch, Turks en Arabisch doen
mee aan Babel Mechelen. “In onze afdeling in Zaventem bab(b)elen cursisten
eveneens met elkaar. Daar gaat het event door op donderdag 12 maart.”
Werken rond poëzie is niet nieuw voor de taalleraars van CVO Crescendo. In de
Poëzieweek van 2014 hingen de cursisten hun gedichten in de schoolgangen en
plaatsten ze op een website. Toen bleek al hoeveel interesse cursisten in elkaars
gedichten hadden, over taalgrenzen heen. Dat inspireerde de leraars om in 2015
een literaire toets te geven aan Babel. Zo krijgt de poëzie van de cursisten het
podium dat ze verdient.
Voor meer informatie:
www.xavierroelens.be
https://sites.google.com/site/verwonderingincrescendo/
Contactpersoon: Directeur Marleen Mast 0486290078, Adjunct-directeur Heidi De
Niel 015413045
CVO Crescendo is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200 leerlingen, 5.500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen, Heist-op-den-Berg en Lier. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is
Erik Ruts. Voor meer info: www.sgr5.be
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