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Over het VFL: Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) is een Vlaamse Openbare Instelling, actief sinds 1 januari 2000. Het VFL 
steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. 
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België gastland op de Marché de la Poésie 2015 

België is gastland op de Marché de la Poésie in Parijs van 10 tot 14 juni 2015. 
Organisator Circé laat Wallonië en Vlaanderen evenredig aan bod komen in het 
programma. Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) organiseert het 
Nederlandstalige gedeelte en neemt 18 dichters en het Poëziecentrum mee naar 
Brussel en Parijs. 
 

De Marché de la Poésie omschrijft zichzelf als een unieke jaarlijkse feestelijke ontmoeting, zoals er 
geen bestaat in de rest van de wereld. Het festival bestaat uit drie delen: een Ouverture, de 
Marché en de Périfolie.  

In mei vindt een openingsprogramma plaats in Parijs en Brussel. Op de Marché zelf (10-14 juni) 
presenteren zo’n 500 poëzie-uitgevers en -tijdschriften zichzelf in standjes op de place Saint-
Sulpice. Het Poëziecentrum heeft een stand waar de recente Franse vertalingen van dichters uit 
Vlaanderen verkocht worden. Aan het monument op het plein bevindt zich het hoofdpodium, 
waarop tijdens de markt poëzielezingen, boekpresentaties, interviews en debatten plaatsvinden. 
Tijdens de zogenoemde Périfolie, die de hele maand juni plaatsvindt, worden op een 25-tal 
locaties in heel Parijs niet alleen verschillende poëzieprogramma’s gepland, maar ook 
evenementen rond dans, muziek, performance, film en nieuwe technologieën.  

Voor Vlaanderen nemen 18 dichters deel aan de Marché de la Poésie: Roland Jooris, Miriam Van 
hee, Delphine Lecompte, Annemarie Estor, Elke de Rijcke, Jan H. Mysjkin, Michaël Vandebril, Hilde 
Keteleer, Geert van Istendael, Luuk Gruwez, Charles Ducal, Maud Vanhauwaert, Stefan Hertmans, 
Inge Braeckman, Peter Holvoet-Hanssen, Lies Van Gasse, Andy Fierens en Maarten Inghels. 

Naar aanleiding van het gastlandschap verschijnen verschillende publicaties: 
 Vertaler Daniel Cunin stelt voor het tijdschrift ‘Nunc’ het dossier ‘Voix poétiques de Flandre’ 

samen met werk van zes dichters uit de naoorlogse periode. 

 Editions du Murmure brengt ‘Trois poètes flamands’ uit met werk van Johan De Boose, 
Delphine Lecompte en Jan H. Mysjkin. 

 Het Poëziecentrum in Gent en L’Arbre à Paroles werkten samen aan ‘Belgium Bordelio’, een 
tweetalige bloemlezing van 15 hedendaagse Franstalige dichters in het Nederlands en 15 
dichters uit Vlaanderen in het Frans. De vertalingen zijn van de hand van Jan Mysjkin.  

 Jan Mysjkin verzorgt nog twee dossiers voor de tijdschriften ‘Poésie première’ en ‘La 
Traductière’. 

 Editions Tétras Lyre lanceert een nieuwe reeks, ‘De Flandre’, en publiceert in 2015 ‘de Slalom 
soft’ van Paul Bogaert in een vertaling van Daniel Cunin, en ‘Liederen van een kapseizend 
paard’ van Els Moors in een vertaling van Kim Andringa.  

 Ons Erfdeel, tot slot, bereidt tegen het najaar van 2015 de uitgave voor van ‘Un grand cru’, een 
keuze van vijftig gedichten uit de reeks ‘Le Dernier Cru’ in Septentrion, die voormalig 
hoofdredacteur Jozef Deleu sinds 2000 samenstelt. 

Het VFL en het Poëziecentrum hopen met deze deelname aan de Marché de la Poésie de groeiende 
samenwerking tussen poëzie uit Wallonië en poëzie uit Vlaanderen verder te versterken en het 
aantal vertalingen te doen toenemen. 
 

De programmakrantjes met gedetailleerde informatie over alle evenementen vindt u op www.vfl.be. 

http://www.vfl.be/

