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« Het brood van de dichters », evenement ter bevordering van de dialoog tussen gemeenschappen via poëzie, debat en 
broodbakken, van 5 tot 8 februari 2018, in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. 
 

 

« Het brood van de dichters » 

Evenement ter bevordering van de dialoog tussen gemeenschappen 
via poëzie, debat en broodbakken 

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement organiseert in februari 2018, in samenwerking met het 
collectief « D’accord de ne pas être d’accord », lezingen van gedichten, tezamen met getuigenissen en 
debatten om de dialoog tussen gemeenschappen te versterken en ze dichter bij elkaar te brengen. 
Verscheidene van deze lezingen zullen gepaard gaan met een workshop waarin brood uit verschillende 
tradities wordt gebakken, het symbool bij uitstek voor datgene wat mensen van over de hele wereld 
dichter bij elkaar brengt en de uitwisseling bevordert. 

Waar? Brussels Hoofdstedelijk Parlement: Lombardstraat 69, 1000 
Brussel 

Wanneer? 5, 6, 7 en 8 
februari 2018 

Voor wie? Jonge Brusselaars 
(17/18 jaar) 

Met wie?  

Vier dichters uit verschillende 
gemeenschappen getuigen met 
passie en overtuiging over hun 
levensloop en hun samenkomende 
verhalen rond dit symbolisch 
element dat iedereen eet en deelt: 
brood. 

Ronny Someck en Salah Al Hamdani: een jood en een moslim, beiden geboren te Bagdad in Irak. Deze 

veronderstelde erfvijanden zijn onafscheidelijke vrienden geworden. 

Laurence Vielle en Geert Van Istendael, een Franstalige en een Nederlandstalige, beiden geboren te 

Brussel en geboeid door de ontmoeting met en het luisteren naar de ander, over de grenzen van de 

spanningen tussen gemeenschappen heen. 

Zij worden vergezeld door Els Moors, eveneens een Belgische dichteres, die zich inzet om de 

taalgemeenschappen van ons land dichter bij elkaar te brengen via poëzie.  

De debatten zullen worden begeleid door het collectief « D’accord de ne pas être d’accord ». Dat 

verenigt personen van het maatschappelijk middenveld, die niet altijd eensgezind zijn in hun politieke 

analyse, maar allemaal vastberaden zijn om te reageren tegen haatdragende daden, door het 

bevorderen van woord, uitwisseling en dialoog. 

Meer info over de dichters en het collectief in bijlage. 
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Programma voor het grote publiek 

5 februari 2018 om 19.00 uur: openingszitting in het halfrond van het Parlement. Getuigenis over de 
levensloop van de dichters, hun verhaal, hun engagement. Afwisselende lezing van hun gedichten. 
Deze vierstemmige ontmoeting wordt gevolgd door een debat met het publiek, vanaf 20.15 uur, over 
het thema « D’accord de ne pas être d’accord » (Akkoord om niet akkoord te zijn), geleid door het 
collectief in aanwezigheid van de dichters.  

Programma voor de leerlingen van het hoger secundair onderwijs   

Leerlingen uit de twee laatste jaren van het Franstalig en Nederlandstalig secundair onderwijs, uit 

verschillende Brusselse gemeenten, worden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten, de dialoog aan te 

gaan en in debat te gaan met de dichters en de leden van het collectief « D’accord de ne pas être 

d’accord », terwijl ze het deeg kneden. Plaats: spiegelzaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. 

Er worden vier sessies georganiseerd, naar keuze:  

- 6 februari 2018  

Workshop 1: van 8.30 uur  tot 12 uur: workshop broodbakken, getuigenissen, poëzielezingen van de 
vier dichters en debat. Maximum 80 personen. 

Workshop 2: van 14 tot 16 uur: getuigenissen, poëzielezingen van de vier dichters en debat. 

- 7 februari 2018:  

Workshop 3: van 10 tot 12 uur: getuigenissen, poëzielezingen van de vier dichters en debat. 

- 8 februari 2018:  

Workshop 4: van 8.30 uur tot 12 uur : workshop broodbakken, getuigenissen, poëzielezingen van de 
vier dichters en debat. Maximum 80 personen. 

Tijdens de workshops broodbakken zullen vier bakkers 
uit verschillende tradities (Iraaks, Iraans, Marokkaans 
en joods) aanwezig zijn om de leerlingen te begeleiden 
bij deze praktijkles. De dichters zullen getuigen over 
hun levensloop en geëngageerde gedichten voorlezen. 
Er wordt een moment voorzien voor vragen, dialoog 
en uitwisselingen met de jongeren aan ronde tafels, 
terwijl het gebakken brood wordt geproefd. De 
Brusselse volksvertegenwoordigers worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de debatten van de 
verschillende workshops.  
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Inschrijvingen 

Inschrijvingen via e-mail bij de dienst Public Relations van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
evenement@parlement.brussels. De inschrijvingen worden afgesloten op 15 januari 2018.  

Opgelet: wegens een beperkt aantal plaatsen, zullen de reservaties in aanmerking worden genomen 
in volgorde van inschrijving. 

Voor meer informatie 

Bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement:  

Marie-Claire De Keyser, mcdekeyser@parlement.brussels, +32 2 549 62 03 (FR) 

Stefaan Van Gijseghem, svangijseghem@parlement.brussels, + 32 2 549 62 05 (NL) 

Bij onze partner :  het collectief « D’accord de ne pas être d’accord »   

Agnès Bensimon: agnes.bensimon@yahoo.fr, 0476 70 66 29 
Danielle Perez: danielle.perez@hotmail.com, 0476 81 23 43 
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