
Locaties

1 > De Bib, H. Heymanplein 3
2 > Stadsschouwburg / De Foyer, Paul snoekstraat 1
3 > Stadhuis, Grote Markt 1
4 > ‘t Oneindige Verhaal, stationsstraat 68
5 > Standaard Boekhandel, stationsstraat 53
6 > Masereelhuis, truweelstraat 85
7 > De Casino, stationsstraat 104
8 > WARP, apostelstraat 20
9 > Hotel Ibis, zaal Nicolaas, Hemelaerstraat 2
10 > Museumtheater, Zwijgershoek 14

PartNers
De Bib, cc stadsschouwburg, De Foyer, Boekhandel ‘t oneindige Verhaal, 
standaard Boekhandel, WarP, Masereelfonds, Davidsfonds, anfiteatro, 
cc Boontje, vzw solied, confituur Boekhandels, Herman cole, reynaertgenootschap

coörDiNatie
De Bib | 03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be 

Meer oF Last MiNute-iNFo?
www.ccsint-niklaas.be & https://bib.sint-niklaas.be

archipel info PoëZie oP ZoNDaGMorGeN - HOMMAge AAn HugO ClAuS

in maart 2018 was het tien geleden dat Hugo claus door euthanasie uit het leven stapte. 
Het land gonst van de activiteiten om Vlaanderens grootste naoorlogse auteur te eren. ook 
uw traditionele afspraak met Poëzie op zondagmorgen brengt een passend eerbetoon aan de 
grootmeester. Master of ceremony Jelle Van riet gaat in gesprek met kenners en vrienden 
Pjeroo roobjee en Piet Piryns, actrice chris Lomme leest poëzie, zangeres Kimberly Dhondt 
charmeert in het Frans. Een samenwerking tussen De Bib, CC Sint-Niklaas en De Foyer.

> De Foyer

uitreiKiNG 24ste PoëZiePriJs VaN cuLtureLe ceNtraLe BooNtJe

De winnende gedichten worden voorgelezen, de winnaars gelauwerd en de bundel met 
ingezonden gedichten voorgesteld. Muzikale omlijsting gevolgd door receptie.

> stadhuis

> organisatie: cc Boontje

arcHiPeLLuNcH
 Geniet van een lentefrisse tomaat-garnaal met brood tussen de archipel-activiteiten door.

> De Foyer

> 15 euro p/p (inschrijven via archipel@sint-niklaas.be uiterlijk tegen woensdag 18 april)

‘t  oNeiNDiGe VerHaaL - CHRIStOPHe VekeMAn
christophe ‘Buck’ Vekeman was vierenveertig jaar toen hij besloot eindelijk, voor het eerst 
in zijn leven, tot een gemeenschap te willen behoren. Hij vond dat hij ‘nieuwe vrienden’ 
nodig had, mensen die eruitzagen, dachten en naar dezelfde muziek luisterden als hij. 
Maar de zoektocht naar zielsverwanten – en naar zichzelf – voerde hem algauw langs 
diepe afgronden van eenzaamheid en leidde ten slotte tot een spectaculaire, zij het hoogst 
noodlottige afloop. Van deze zoektocht naar vriendschap is Mensen als ik het openhartige, 
troostende en zeer vermakelijke relaas.

> ‘t oneindige Verhaal 

> organisatie: ‘t oneindige Verhaal

uitreiKiNG coNFituurPriJs
confituur, het verbond van onafhankelijke boekhandelaars, reikt voor de derde maal een eigen 

10u30 literaire prijs uit voor het sterkste en meest originele Nederlandstalige boek van 2017. De 
genomineerden zijn: Koen Peeters, sanne Huysmans, alicja Gescinska, christophe Bell en 
Marcel Möring. Met receptie.

> De casino

> organisatie: confituur Boekhandels

Maandag 23 april 

VoorLeestoer BiB
De vijfde voorleestoer van de Bib staat garant voor maar liefst 53 auteurs, illustratoren, 
striptekenaars en vormgevers die op 51 locaties in de stad een dag lang het beste van 
zichzelf geven voor meer dan 1500 scholieren. een jaarlijkse voltreffer! 

> op diverse locaties

> organisatie: De Bib

Via De BrieVeN VaN ruBeNs Naar itaLië 
Kunsthistorica en auteur Leen Huet vertaalde 157 brieven van rubens uit het italiaans 
naar het Nederlands. Via deze brieven neemt ze ons o.a. mee naar Venetië, Firenze, Mantua, 
Genua en rome. 

> stedelijke openbare Bibliotheek

> met ondersteuning van het Vlaams Fonds voor de Letteren

> 8 euro voor leden van anfiteatro, niet-leden 10 euro (inschrijven via www.anfiteatro.be)

> organisatie: anfiteatro

dinsdag 24 april

La suPerBa
artistiek leider servé Hermans regisseert La superba, ilja Leonard Pfeijffers adembenemende 
lofzang op de stad Genua. een muzikale voorstelling over migranten die op zoek zijn naar 
een mooier en beter leven in de stad van ratten en kerken, van dromers en gelukzoekers. 
De hoofdrollen worden gespeeld door Wim opbrouck en angela schijf. Met livemuziek.

> stadsschouwburg

> meer info: www.ccsint-niklaas.be

> organisatie: cc sint-Niklaas
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> v.u. annemie charlier Grote Markt 1 sint-Niklaas

> grafisch ontwerp: www.timpolfliet.be

3

1

4

5

6

7

8
9

10

p

p

p

p

grote 
Markt

park

station

parklaanh. heyManplein

st
at

io
ns

st
ra

at

ho
fs

tr
aa

t

plezantstraat

ring

ankerstraat

p 2

p

p = parking



Lamrabet de vraag of de vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen of dat de regels 
veranderen als mensen met een andere origine zich in het publieke of artistieke debat 
mengen? Hoe ver reikt de vrijheid van de kunstenaar om de samenleving een spiegel voor 
te houden? We bekijken de film - waarin ze het boerkaverbod in vraag stelt - en gaan in 
gesprek met de auteur.

> stedelijke openbare Bibliotheek

> organisatie: vzw singeling

LuCEBErt, DE BiograFiE - WIM HAzeu

in februari 2018 verscheen de langverwachte biografie van dichter en beeldend kunstenaar 
Lucebert, de Keizer der Vijftigers. een onthullend verhaal van worsteling en succes, van 
dichters en kunstenaars in het naoorlogse leven, van liefde en geliefden, van avonturen 
in amsterdam, Bergen, Berlijn, spanje. Gerenommeerd biograaf Wim Hazeu stelt op het 
ritme van live jazz zijn boek voor, dichter Norbert De Beule draagt voor.

> De Foyer

> organisatie: De Bib

LEurEN MEt LEttErS  - HeRMAn COle

De cassante causeur cole schetst de totstandkoming in eigen beheer en de verspreiding 
van De Zaak van sinterklaas. Zijn jongste boek gaat over sint-Niklaas, over bisschop Nicolaas 
in alle tijden en windstreken, over sinterklaas op stoomboten en besneeuwde daken. auto-
biografie? reisgids? Geschiedenisboek? Gewoon een boeiend beetje van dat alles.

> Zaal Nicolaas, ibishotel, Hemelaerstraat 2

> maximum veertig plaatsen, reserveren via nicolemus@dezaakvansinterklaas.eu 

> organisatie: sintur 9100 Pasar

> info: www.dezaakvansinterklaas.eu 

> organisatie: Herman cole

DeRek & RenAuD Vs t’HOOFt & RIMBAuD

Zanger/gitarist Derek en violist/multi-instrumentalist renaud Ghilbert zetten de poëzie van 
de jonge ‘poètes-maudits’ Jotie t’hooft en arthur rimbaud op muziek. een uitzonderlijk 
muzikaal project over gedeelde hallucinaties, dromen en ‘taalrijke’ beelden over machte-
loosheid, decadentie, liefde, ontucht en onvervulde verlangens.

> Museumtheater

> info: www.ccsint-niklaas.be

> organisatie: cc sint-Niklaas

De NacHt VaN De B(r)oZe DicHters

Broos en/of boos,  gevestigd of jong en talentvol, een horde Wase dichters en podiumbeesten 
leest voor uit eigen werk en brengt hulde aan Wase dichters als Paul snoek, Piet Brak, 
armand Van assche, Walter cruyssaert, anton Vlaskop, a.K. rottiers, Jozef Geleyn, Frans 
Buyle, tjen Pauwels, enz.

> Masereelhuis

> organisatie: Masereelfonds

zondag 22 april

Het tWeeGeVecHt: iseGriM oF reyNaert? 

PiKaNte reyNaertVerZeN Voor VroeGe VoGeLs

Het minder bekende 15de-eeuwse West-Vlaamse dierenverhaal reynaerts historie eindigt 
met een tweegevecht tussen wolf en vos. De apin ruckenau prepareert reynaert door hem 
kaal te scheren en met olie in te smeren. Dan begint een smerig gevecht. Wie delft het 
onderspit? Vijf voorlezers laten u mee ontdekken hoe o.a.  Prudens Van Duyse, stijn streu-
vels en Henri Van Daele deze passage hebben naverteld en gecensureerd. Vroege vogels die 
tegen een stoot kunnen starten op deze wijze een lange archipeldag.

> stedelijke openbare Bibliotheek

> organisatie: reynaertgenootschap

 donderdag 19 april

BoeKBesPreKiNG 

DE MEEStEr EN Margarita - MICHAïl BOelgAkOV

Dit boek wordt gezien als één van de belangrijkste russische romans van de twintigste eeuw. 
De auteur schreef het als een satire tegen stalins onderdrukkende regime. De bespreking 
wordt geleid door prof. dr. Piet Van Poucke, hoofddocent russisch aan de universiteit Gent.

> stedelijke openbare Bibliotheek 

> gratis voor leden van Davidsfonds, niet-leden 2 euro       

> organisatie: Davidsfonds

vrijdag 20 april

DE DwaNgBuiS vaN HouDiNi - PeteR HOlVOet-HAnSSen

20 jaar na datum voert de ex-stadsdichter van antwerpen voor de laatste maal deze ‘brokstukken 
van een tragikomedie’ op. als een spreekbuis voor een haast psychotische wereld opent hij 
zich - in Houdini-outfit - voor licht en donker, humor en ernst. Wonderlijke personages komen 
aan het woord: een sneeuwmaker, een machtswellustige tovenaar, een hellebewaarder … 
De voorstelling eindigt verstillend en zal u gewis met open mond achterlaten. 

> WarP

> reserveren via bibliotheek@sint-niklaas.be

> organisatie: De Bib

zaterdag 21 april

zwijg, aLLoCHtooN - RACHIDA lAMRABet
trees HeirBaut iN GesPreK Met racHiDa LaMraBet

in 2017 wordt rachida Lamrabet ontslagen door unia omwille van haar kortfilm Deburka-
nisation en een interview dat ze aan Knack gaf. in het boek zwijg allochtoon stelt rachida 
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lente in boekenland

archipel: een gratis literair festival 

dat de letteren laat bloeien!

Wereldboekendag is een evenement dat sinds 1995 jaarlijks op 23 april wordt georganiseerd 
door uNesco ter promotie van lezen, publicatie en auteursrechten. De datum, 23 april, 
werd gekozen omdat deze dag in spanje al sinds 1923 in het teken staat van boeken:

op die dag wordt de schrijver Miguel de cervantes geëerd. in 1998 haakten ook de boek-
handelaars in sint-Niklaas, samen met het cultuurcentrum en tal van andere cultuurpartners, 

hun initiatief hieraan vast.

archipel werd de vlag waaronder het sint-Niklase literaire weekend zou varen. 
Door de jaren heen groeide het weekend uit naar een heuse week die bol staat van lezingen, 

workshops, voorstellingen en activiteiten.


