
Wanderlust /wŏnʹdər-lŭstʹ/[◖begin 20ste eeuw◗  

<Hd. Wanderlust] een sterk verlangen om 
op reis te gaan en de wereld te ontdekken. 
In een diepere laag gaat het om het zoeken 
naar de raadsel achtige betekenis van het 
eigen bestaan. Net als de ontdekkingsreis 
die dit project voor de deelnemers betekent 
is het idee van de wanderlust een reis, die 
iedereen op een dag zou willen maken. Nu 
is het moment om er echt aan te beginnen…

 podiumperformance 
door jonge dichters, schrijvers en performers 
uit Belgisch en Nederlands Limburg.
Genk 23-08-’08 | Heerlen 24-08-’08 |  
Hasselt 29-08-’08 | Maastricht 14-09-’08
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info@hetgroteverlangen.eu
www.hetgroteverlangen.eu
Belgie T +32 (0)11 22 26 24
Nederland M +31 (0)6 26 65 00 54

Literair zomerfestival Het grote Verlangen 
is een samenwerkings  verband van 
Bibliotheek Genk,  
Cultuurcentrum Genk,  
Literair Museum Hasselt,  
Provinciale Bibliotheek Hasselt,  
Stedelijke Bibliotheek Hasselt,  
Openbare bibliotheek Heerlen,  
Centre Céramique Maastricht,  
Selexyz Dominicanen Maastricht,  
Literair Station Venlo

Organisatie in België  
Literair Museum Hasselt

Ondersteund door 
Provincie Limburg,  
Provinciaal Steunpunt Limburgse  
Bibliotheken,  
Vlaams Fonds voor de Letteren,  
Stad Genk,  
Cultuurcentrum Genk,  
Bibliotheek Genk,  
Stad Hasselt,  
Stedelijke Bibliotheek Hasselt,  
Provinciale Bibliotheek Limburg

Organisatie in Nederland 
Literair Station Venlo

Ondersteund door 
Provincie Limburg,  
Openbare bibliotheek Heerlen, 
Gemeente Heerlen,  
Centre Céramique Maastricht,  
Selexyz Dominicanen Maastricht.
LIRA Fonds 
Letterkundig Centrum Limburg
Met speciale dank aan  
Casino Modern Genk
Kunstencentrum BELGIE

Literair Station Venlo

Literair Museum 
Hasselt
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Genk
Vrijdag 22 augustus, 20 uur

Met Stijn Vranken en  

John Cooper Clarke

Casino Modern,  

André Dumontlaan 2

John Cooper Clarke werd eind 

jaren zeventig bekend als punk-

dichter. Zijn vaak hilarische 

gedichten vroegen om een directe 

en he�ige manier van voordra-

gen. Hij werd in Engeland even 

bekend als punk groepen zoals 

�e Buzzcocks of �e Vibra-

tors. Menig voorprogramma 

vulde hij in van punkbands als 

�e Sex Pistols, �e Fall en Joy 

Division. Onlangs was hij nog 

als zichzelf te zien in de �lm 

Control van Anton Corbijn.

Heerlen
Zondag 24 augustus, 17 uur

Speciale gast John  

Cooper Clarke

Openbare bibliotheek Heerlen, 

podium Booch?festival  

Pancratiusplein, noord

 

Hasselt
vrijdag 29 augustus, 20 uur

Speciale gast Vitalski

Kunstencentrum BELGIE,  

Burgemeester Bollenstraat 54

Als one-man-performer, dichter, 

conferencier en media�guur 

past nachtburgemeester Vitalski 

als geen ander in een multi- 

media-cross-over-voorstelling 

als Wanderlust. Hij hee� boven-

dien beloofd met zijn optreden 

in te spelen op het werk van de 

jonge talenten die hem vooraf-

gaan. Een unieke voorstelling is 

dus gegarandeerd!

Maastricht
Zondag 14 september, 14 uur

Speciale gast Quirien van 

Haelen

Centre Céramique, Stadshal  

tijdens Het Parcours, opening 

van het culturele seizoen in 

Maastricht

Quirien van Haelen is de  

dichter van de zapgeneratie. Een 

performer die op swingende 

wijze zijn publiek van de ene 

climax naar de andere leidt.  

In 2004 werd hij als jongste 

dichter opgenomen in De dikke 
Komrij, terwijl zijn solodebuut 

Testosteron dan nog niet eens uit 

was. Hij schrij� voor literaire 

bladen, maar ook voor BNN en 

MTV. En hij is Nederlands eerste 

en enige dichter met een kle-

dingsponsor.

Dichter/performer Stijn 

Vranken is artistiek leider  

van Wanderlust. Hij is mede-

oprichter en bezieler van De 
Sprekende Ezels, een chao-

poëtisch collectief dat poëzie, 

muziek en stand-up comedy 

vermengt. Hij schreef teksten 

voor De Nieuwe Snaar en 

publiceerde dit jaar de 

dichtbundel Vlees mij!

Daan Doesborgh, stadsdichter 

van Venlo, is medeprojectleider 

van Wanderlust en tevens deel-

nemer. Hij studeert Nederlandse 

taal en cultuur in Amsterdam. 

Recent verscheen zijn debuut-

bundel De reeds beweende liefdes 
van Daan Doesborgh  

met zowel vrije, licht abstracte 

verzen als strakke sonnetten. 

Hij draagt zijn gedichten voor 

met een aan waanzin grenzende 

energie. 

De deelnemers aan Wanderlust 

zijn Evelien Appeltans, Eva 

Billen, Dagmar Demandt, 

Gökhan Girginol, Daan  

Doesborgh, Babeth  

Fotchkind, Anne van der 

Sligte, Joshua Verkerk

Wanderlust draait om Nederlandse en 
Vlaamse jonge podiumkunstenaars, die  
een unieke kans krijgen met eigen werk 
naar buiten te treden en daarbij andere 
disci plines aan te raken. Het uiteindelijke 
doel is een podiumproductie door een 
nieuwe generatie dichters, waarbij genres 
samensmelten op de basis van poëzie. Het  
concept van Wanderlust – onder de Engelse 
titel – biedt ruimte voor expe ri menten  
en uitvindingen, voor het bewerken van 
bestaande teksten tot het scheppen van 
compleet nieuwe dingen. 

De podiumproductie is een 

onderdeel van het Vlaams- 

Nederlands literaire zomer-

festival Het grote Verlangen en 

komt tot stand tijdens een werk-

week van 18 t/m 22 augustus 

2008 in Casino Modern te 

Genk met work shops onder  

leiding van pro fessionele schrij-

vers, dichters, performers en 

kunstenaars. Tijdens Het grote 
Verlangen is er in Genk, Heer-

len, Hasselt en Maastricht een 

voorstelling van Wanderlust en 

worden bekende nationale of 

internationale podiumdichters 

uitgenodigd als speciale gast. 

Op die manier kunnen de uitge-

nodigde dichters niet alleen 

hun werk tonen aan gevestigde 

collega’s van naam, maar krijgen 

ook de kans met hen het 

podium te delen. 
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