Verslag Literair Festival 25 oktober 2022

Op 25 oktober vond de eerste editie van het Literair Festival plaats. Op deze dag
draaide voor de leerlingen uit de 3e en 4e klas alles om lezen en literatuur. Al bij de
entrée werden de bezoekers gefêteerd op gedichten van Szymborska tot liederen
van Jacques Brel, welluidend voorgedragen door acteur David Vos.
In de aula verzamelden we voor de opening van het festival. “Als je de hele avond
Netflix gekeken of gegamed hebt, voel je je minder goed dan als je een goed boek
hebt gelezen. Net alsof je een Snickers eet of fruit. Na dat laatste voel je je beter. Zo
is het bij lezen ook,” leerden we uit de column van oud-leerling en boekrecensent
Charlotte Remarque. Tot nog geen vijf jaar geleden zat ze zelf op school en ook
daardoor sprak ze de leerlingen enorm aan.
De kern van het festival waren de workshops van de leraren die hun lievelingsboek –
of een boek dat ze indrukwekkend vonden – behandelden. Imme en Bart Z.
bespraken ‘In de ban van de ring’, bij Ludian was de schrijver van ‘In het huis van de
dichter’, Jan Brokken zelf op bezoek, evenals Anne-Gine Goemans, schrijfster van
‘Glijvlucht’ bij de workshop van mediathecaris Janneke. Bij ‘De renner’ van Tim
Krabbé raceten Bart en zijn leerlingen op de hometrainers bij gym om de laatste
kilometer nog beter te beleven, bij Janne werd er toneel gespeeld en Rosanne en
Vanessa lieten hun leerlingen de literatuur (‘Het leven is vurrukkulluk’ en Dadagedichten van Paul van Ostayen) in nieuwe kunstwerken gieten. Net als de
behandelde literatuur waren ook de workshops erg gevarieerd.
Rosa, Margriet en hun manschappen zorgden voor eten voor ruim 250 mensen. Chili
sin carne met kaas, koriander en sla. Een geweldige prestatie, temeer omdat het
fantastisch smaakte. De kantine leek een gezellig restaurant met zelfs live-muziek
van het jazzcombo van de Fleischmänner (twee oud-leerlingen en hun vader)
Na afloop van de workshops werd het festival afgesloten door een optreden van
spoken-word-artist Babs Gons. Zij maakte indruk met haar mooie woordkunstwerken,
bijvoorbeeld over de stad Amsterdam. Onze nieuwe rector Susanne sloot de avond
af.
De leerlingen hebben zich van een goede kant laten zien, zich ingezet in hun
workshop en aandachtig geluisterd. Veel leerlingen hadden de werken goed gelezen,
en dat terwijl het niet eens voor een cijfer was. Hoewel goed te merken was dat ze
het in de gemengde groepen met veel onbekende schoolgenoten, sommigen uit een
hogere jaarlaag, spannend vonden om iets te zeggen, kwam in de meeste
workshops het gesprek goed op gang. We hopen dat leerlingen het leuk hebben
gevonden en aangemoedigd zijn om misschien wat vaker naar een boek te grijpen.
Voor inspiratie: De boekenlijst van de workshop staat nog steeds online: Overzicht
boeken | Barlaeus Literair Fe (rdouw4.wixsite.com)

