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Taalfeest Amersfoort
met Ivo deWijs
Opvolger van
Groot Amers-
foorts Dictee

‘
… . Het eerste Taalfeest

Amersfoort zal plaatsvinden op
donderdag 7 maart 2019 in het
KAdECafé en het Eemhuis. Taal-
feest Amersfoort is de opvolger
van het Groot Amersfoorts Dictee,
dat van 2011 tot en met 2018 met
veel succes georganiseerd werd in
het stadhuis.

Het Taalfeest begint om 17.30 uur
met een Taalmaal in het KAdECa-
fé. Vanaf 20.00 uur starten twee
rondes met allerlei taalactivitei-
ten in vier verschillende ruimtes
in het Eemhuis.
Er zijn optredens van taalvir-
tuozen Ivo de Wijs en Frank van
Pamelen, er is een sprankelende
Taal(pub)quiz in café Bruis bij
Scholen in de Kunst en een in-
terview met de Zuid—Koreaanse
schrijver Vinnie Ko (boek: Met
hartelijke groente) over de eigen—
aardighedendie een buitenlander
ondervindt wanneer hij Neder-
lands probeert te leren.
De taalquiz kan individueel en in
teamverband, twee tot vijf spe-
lers per team, worden gespeeld.
Teamleden dienen zich elk apart
aan te melden via de website.

Verder is er een stoomcursus Co-
lumns Schrijven met Annette
Verspoor en een voordracht van
de bekende schrijver Ludo Jongen
over ‘Amersfoortse Praat'.
De avond wordt afgesloten met
een optredenvan het bekende duo
’De Buren’ met Cees van Weerd
(ex-stadsdichter) en Antoine van
Roemburg.

|vo DE wus Ivo de Wijs (Tilburg,
1945), één van de eregasten op het
nieuwe Amersfoortse evenement,
is tekstdichter en presentator. Hij
werkte al vele jaren in volle vaart
voor theater, radio (Vroege Vo-
gels) en televisie. In de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw maakte
De Wijs furore met het gezelschap
'Kabaret Ivo de Wijs’. Verder
maakte hij tal van teksten voor
andere cabaretiers.
Maar hij publiceerde ook een fer-
me stapel bundels met lichte ver—
zen. Voor zijn optreden in Amers-
foort maakt De Wijs een keuze uit
zijn light verse: oud en nieuw, kort
en lang, vrolijk en bedachtzaam.
Kijk voor meer informatie over
Ivo de Wijs op de website: www.
ivodewijs.nl

KEES STIPPRIIS Frank van Pamelen
(Terneuzen, 1965), een andere
gast met landelijke bekendheid,
won met zijn light verse de pres-

tigieuze Kees Stipprijs en fileert
elke maandag de actuele taal op
NPO Radio 1 (Taalteam Spraak-
makers). Hij is schrijver, dichter
en kleinkunstenaar. Werk van
zijn handwas onder meer te horen
en te lezen in Trouw, Ook dat nog
(KRO), Vroege Vogels (VARA),
NRC Next. In het Brabants Dag—
blad schrijft hij wekelijks een co-
lumn. Ivo en Frank treden tijdens
het Amersfoortse Taalfeest samen
twee keer op.

TAALMAAI. Bij aanmelding kunnen
bezoekers van het Taalfeest zich
voor twee programma-onderde-
len opgeven. Na betaling van ID,:
euro wordt de aanmelding defini—
tief.

Voor het Taalmaal, bereid en ge-
serveerd door het horeca-team
van KAdECafé onder leiding van
Coen Molenveld, dienen belang-
stellenden zich apart op te geven.
De kosten hiervoor bedragen 20,=
euro. Tijdens .het diner verzorgen
schrijver Vinnie K0 en de nieuwe
stadsdichter, Jacques de Waart ie-
der een kort intermezzo. Voor het
programma inclusief maaltijd be—
talen bezoekers 30‚= euro.

Voor aanmelden en meer informatie
zie de website: www.!aalfeestamers-
foort.nl Er zijn optredensvan taalvirtuozen IvodeWijs (foto) en Frankvan Pamelen.


