
Eerbetoon Guido Gezelle (1830-1899) n.a.v. 120 jaar overlijden



 EXPO GEZELLE TEN VOETEN UIT                                                                                                

Op 27 november 2019 is de dichter Guido Gezelle 120 jaar overleden.  
Vier kunstenaars vertolken in hun eigen discipline zijn poëzie.  Gezelle 
was vooruitstrevend voor zijn tijd. De tentoonstelling ‘Gezelle ten 
voeten uit’ zet deze lijn voort. 

500 schilderijtjes met poëziefragmenten 
van Gin Van Nerom, reële beelden van 
Rudi Vandenbempt, impressies van 
Diane Bernaerts en driedimensionaal 
werk van Stefan Hemeleers 
confronteren het publiek op unieke 
wijze met Gezelles oeuvre.

 HISTORISCHE DUIDING GEZELLE

Historicus Raoul Boucquey geeft via deze expo een inzicht in het 
leven van Guido Gezelle met een uitlichting van zijn Roeselaarse 
periode.

Tekstpanelen, kortfilm (Dichten, wat is dichten dan? / Lieven 
Debrauwer en De Mandelbeke / Raoul Boucquey), beeldmateriaal en 
voorwerpen belichten de relatie tussen Gezelle en Roeselare.

Expo van 28/11/2019 t.e.m. 12/01/2020
Locatie: Ter Posterie; Ooststraat 35
Open van woensdag tot en met zondag, van 14 u. tot 18 u. 
Gesloten op maandag en dinsdag.
Gesloten op woensdag 25 december en woensdag 1 januari
www.terposterie.be
Inkom gratis.

120 jaar geleden overleed Guido Gezelle. Om hem en zijn banden 
met Roeselare te herdenken organiseert de Stad Roeselare in 
samenwerking met de K-Trolle VZW, Obsidiaan en Woordentij een 
passende herdenkingsweek, een online wedstrijd en een kunst- 
en historische tentoonstelling in Ter Posterie.

Rudi Vandenbempt

http://www.terposterie.be


 POËZIEPROGRAMMA RSLGEZELLE DOOR ROESELAARSE             
 VERENIGINGEN       

Tijdens het weekend van 29/11 – 01/12 organiseren dichterscollectief 
Obsidiaan, Woordentij en K-Trolle VZW tal van poëzieactiviteiten 
in het teken van Guido Gezelle.

 RSL GEZELLE WEDSTRIJD IN K-TROLLE                                                                 

Als eerbetoon aan Guido Gezelle z’n uitzonderlijk talent dagen stad 
Roeselare en VZW K-Trolle je uit om jouw schrijverstalent of elke 
andere kunstzinnige vorm die je bezit in te zetten om Guido Gezelle en 
zijn langdurig verblijf in Roeselare extra in de verf te zetten. 

3 categorieën 

• Poëzie (Jongeren tot 26 jaar) 
• Poëzie (vanaf 27 jaar) 
• Overige (Open categorie bv. beeldende kunst, video, muziek, rap, 

enz.) 

Inschrijven, wedstrijdreglement en alle info kan je vinden via 
rslgezelle.be/wedstrijd

Deadline voor inzendingen: maandag 25 november 2019 om 18 u.
Prijsuitreiking: vrijdag 29 november 2019 om 19 u.

Locatie: K-Trolle; Scharestraat 18
Wil je graag deelnemen? Ga naar www.rslgezelle.be en schrijf je in. 

Deelname  en inkom gratis.

http://rslgezelle.be/wedstrijd 
http://www.rslgezelle.be


 GEZELLE GEZONGEN, MUZIKALE ODE AAN GUIDO GEZELLE         

In tegenstelling tot vele andere 19de-eeuwse schrijvers is Gezelle 
niet in de geschiedenis verdwenen als een nobele onbekende:  
de meest muzikaal vertaalde dichter van de lage landen heeft zo zijn 
eigen ‘Dead Poets Society’. Door zijn weergaloos gevoel voor ritme, rijm 
en klank lijkt Gezelle soms een West-Vlaamse rapper avant la lettre. 

Gezelle Gezongen brengt op geheel eigen(zinnige) en creatieve  
manier een hommage aan zijn leven en werk. De 3 pijlers van Gezelle 
zijn oeuvre (religie, natuur en taalspeelsheid) staan daarbij centraal 
en worden verweven met spitse vondsten en leuke anekdotes 
uit zijn leefwereld. De muziek die dit levensverhaal invult, is een 
kruisbestuiving tussen een klassiek timbre met gekende melodieën 
en lichte jazzinvloeden. In triobezetting staat de gevarieerde 
instrumentatie garant voor een gezellige en sfeervolle avond. Kortom, 
genieten met de G van Gezelle….

Zaterdag 30/11 – 20 u.
Locatie: Augustijnenkapel Klein Seminarie, Zuidstraat 25
Inkom gratis.

 ROES DE LUXE                                                                                                             

En stoort de vleugels niet: 
ze zijn zoo bezig

(Gezelle, 1860-61)

Voor deze speciale editie van Roes gewijd aan Gezelle nodigt collectief 
Obsidiaan een dozijn dichters uit om boven zichzelf uit te stijgen. 

Op zaterdagnamiddag 30 november van 14 u. tot 17 u. verzamelen 
de dichters in het Klein Seminarie om er nieuw werk geïnspireerd op 
Gezelle uit hun hoed tevoorschijn te toveren. Ze doen dit alleen én 
in interactie met elkaar. Een rondleiding door archivaris en leerkracht 
geschiedenis Johan Strobbe moet hen alvast in de juiste stemming 
brengen.

Op zondagvoormiddag 1 december mogen de dichters dan tijdens 
een poëziematinee (Roes de luxe) de vleugels uitslaan voor het grote 
publiek in de K-Trolle. Van 11 u. tot 12.30 u. dragen ze er bij een aperitiefje 
hun kersverse pennenvruchten voor. Een ‘dreupel poesy’, om het met 
de woorden van Gezelle te zeggen. De band Orikon zorgt voor de 
muzikale noot, Woordentij brengt nieuwe poëzie en kort proza.

Zondag 01/12 - 11 u. tot 12.30 u.
Locatie: K-Trolle, Scharestraat 18
Inkom gratis.
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Met dank aan de Roeselaarse verenigingen K-Trolle vzw, collectief 
Obsidiaan en Woordentij, Raoul Boucquey en Johan Strobbe, 

kunstenaars Gin Van Nerom, Rudi Vandenbempt,  
Diane Bernaerts en Stefan Hemeleers, Klein Seminarie Roeselare.


