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Lieve schrijfwandelaar,

Ideeën

Waar en hoe vind je de poëzie
in de stad, in jezelf,
onderweg van A naar Z?

komen
o

veral va
ndaan.

Leo T
olstoy

Je gaat zometeen op pad met deze Onbestemde Routebeschrijving. Er hangen
mysterieuze wegwijzers in en rond Park de Oude Kwekerij in Alkmaar. Samen met
onderstaande inspiratie-oefeningen helpen ze je op weg om de poëzie te vinden.
Ik nodig je uit om je eigen wijs-heid te volgen en zelf te kiezen welke schrijfoefeningen
je wilt doen en op welk moment.
Het maakt ook niet uit of je veel of weinig opschrijft. Soms stromen de woorden, soms
heb je aan een half woord genoeg. Laat ze komen zoals ze komen. Je hoeft je het
aan niemand te laten lezen. De route eindig je bij het begin, neem dan de tijd om
van je schrijfsels een gedichtje of woordkunstwerkje te maken.
Ps. De route mag starten en eindigen bij het park, maar je kunt hem ook vanuit je
huis lopen, want zowel de route als de bestemming zijn onbekend.
Aanwijzingen voor poëzie vind je overal!
Veel plezier en een dichterlijke groet,
De Nachtvlinder
& Festival KUUB in beweging
---------
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ONBESTEMDE ROUTEBESCHRIJVING
voor jouw poëziewandeling
Pak papier & pen en begin:
1. Schrijfspieropwarming
Scherp je zintuigen en je pen.
Voel je voeten op de grond, de wind, de zon,
of de regen op je huid. Spits je oren. Snuif de lucht in.
Kijk zo ver en zo dichtbij als je kunt.
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Wat gaat er door je heen van top tot teen?
Waar sta je op dit moment in de wereld?
Antwoord zonder te stoppen alles wat je te binnen schiet, zonder er veel bij na te
denken. Het is maar een warming-up ;-)
Klaar? Je kunt op weg!
2. In beweging komen
Zoek en volg de wegwijzers van de Route pour Route. Stop waar je maar wilt.
Zegt de wegwijzer je iets? Welke aanwijzingen volg je op?
Maak notities. Tekenen mag ook.
3. Vastlopers en gangmakers
Speel met je wandeltempo, snel of langzaam, voel het ritme van je stappen,
pauzeer.
Loop je ergens vast met schrijven? Hoe kom je weer op gang?
4. Fantasieprikkeling
Zie of hoor je een dier of mens? Met welke woorden zou je het/hem omschrijven?
Waar gaat hij heen, wat zou hij denken?
Doet het jou aan iets of iemand denken uit je eigen leven?
Schrijf op wat je ervaart.
5. Woordduizelen
Draai een rondje om je as. Schrijf woorden of beelden die
in je opkomen willekeurig verspreid op een vel papier.
Kun je pijlen tussen de woorden trekken en er zinnen van
maken?
Terug bij het begin:
6. Eigenwijzerworden
Blik terug op wat je hebt geschreven.
Waar heeft je eigen wijs-heid je allemaal heen geleid?
Misschien heb je onderweg al een gedicht geschreven. Mooi! Neem de tijd om
eraan te werken. Maar misschien zit je gedicht nog verstopt in je schrijfsels...
Ga dan ergens zitten en onderstreep of markeer de woorden die je aanspreken.
Pak een leeg vel en schrijf een gedicht of woordkunststukje met je gemarkeerde
woorden. Er zijn geen regels!
Stuur je creatie naar apolloniawrites@gmail.com met je naam (het mag ook
anoniem). De gedichten komen in een minibundel op @de_nachtvlinder Instagram!
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