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Sinds kort kunt u bij ons ook spoken word-artiesten boeken. Spoken
word is performancekunst die elementen van poëzie, storytelling en
rap combineert. Het genre heeft in de afgelopen tien jaar een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt en is inmiddels niet meer weg
te denken van de literaire podia. Om de kwaliteit van de artiesten te
garanderen, werken wij samen met gerenommeerde scouts uit de
spoken word-wereld: Babs Gons en Elten Kiene.
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Wij stellen aan u voor
Bij de Schrijverscentrale zijn diverse spoken word-artiesten te boeken. Spoken word-artiesten
kunnen geboekt worden voor optredens, interviews en schoolbezoeken (workshops). Wij stellen
er een paar aan u voor.

Elten Kiene is mede-oprichter en -organisator van

Babs Gons was jarenlang artistiek leider van de Poetry
Circle Nowhere. Ze is onderdeel van het spoken word
collectief Clubspoken en heeft een eigen performancecollectief De Vurige Harten Club waarmee ze korte
krachtige performances, maakt rondom allerlei thema’s.

Dorothy Blokland heeft een grote liefde voor het vertellen van verhalen. Als drama- en spoken word-docent geeft ze workshops door heel Nederland.
Ze gaat graag naar het vmbo.

Dean Bowen won in 2016 de Van Dale SPOKEN Award in

Manu van Kersbergen brak met zijn album De vloek op

Jörgen Gario (aka UNOM) is een veelzijdig performer
en muzikant. Hij trad op van Paradiso tot Ahoy, van
Milaan tot Johannesburg. Hij schrijft in het Nederlands
en Papiamentu.

Woorden Worden Zinnen. Hij stond van San Francisco
tot Johannesburg op het podium en trad met hiphop
collectief Brandwerk op voor de koninklijke familie.
Hij gaat extra graag naar het vmbo (12+).

de overvloed landelijk door als woordkunstenaar. Zijn
optredens brachten hem langs vele podia en theaters in Nederland (o.a. Paradiso en Lowlands). In 2015
richtte hij Uitgeverij Rorschach op.
Doelgroep: 12+, (v)mbo-vwo.
Mariana Hirschfeld is de jongste van onze spoken

word-artiesten, maar werkte al samen met Poetry
International, Funx en het Philharmonisch Orkest.
Ze geeft workshops voor 10-15 jaar, vmbo/havo.

de categorie poëzie. Zijn bundel Bokman verscheen in
2018. Hij is redacteur bij Perdu, stichting voor poëzie en
experiment. Doelgroep: workshops voor 15 + vwo.

Gershwin Bonevacia is de stadsdichter van Amsterdam. Zijn debuutbundel Ik heb een fiets gekocht is ruim
vijfduizend keer verkocht. Hij is ervaringsdeskundige
op het gebied van dyslexie.
Doelgroep: 12+, (v)mbo-vwo en volwassenen.

Aanbieding!
Neem voor meer info en
boekingen contact op
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
020 623 49 23
info@deschrijverscentrale.nl
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Tot en met schooljaar 2019-2020 geldt
voor spoken word-boekingen een speciale
korting, mogelijk gemaakt door het
Nederlands Letterenfonds. De korting geldt
zowel voor optredens/interviews als voor
schoolbezoeken.

Meer spoken word-artiesten vinden? Ga naar
deschrijverscentrale.nl > campagnes > spoken word
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