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Doel stichting Poem Express
De Stichting Poem Express heeft als doel kinderen en jongeren te inspireren, uit te
dagen en te stimuleren om boven zichzelf uit te stijgen door middel van taal en/of
beeld en hen zo de kans te geven om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.
De stichting wil het internationale podium zijn van (debuterende) dichters en –
illustratoren en voor kinderen die verlangen zich in woord, beeld en beweging
poëtisch uit te drukken.
De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
•
•
•

•
•
•

het initiëren en organiseren van literaire en kunstzinnige projecten voor
kinderen en jongeren;
het initiëren en organiseren van internationale gedichtenposterwedstrijd voor
kinderen en debutanten;
het initiëren en organiseren van activiteiten die veelbelovende jonge
illustratoren en schrijvers de kans geven hun schrijf- en/of tekentalenten
verder te ontwikkelen;
het bieden van een multimediaal platform op het gebied van de hedendaagse
kinder- en jeugdliteratuur;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
waarbij de stichting al haar activiteiten zonder winstoogmerk zal verrichten.

Vermogen stichting Poem Express
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen
wordt gevormd door:
•
•
•

het werven van subsidies, giften en donaties;
hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

De stichting heeft (nog) niet een actief beleid op het verkrijgen van structurele
schenkingen en donaties door middel van legaten.
Activiteiten
De jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:
•
•
•
•

Organiseren van (inter)nationale gedichtenposterwedstrijd;
Het ontwikkelen en uitgeven van (digitaal) lesmateriaal;
Het geven van schrijf- en tekenateliers aan kinderen;
Het geven van verdiepingscursussen aan intermediair, zoals leerkrachten,
bibliothecarissen en educatieve medewerkers.

Directie, bestuurders en hun beloningen
Voorzitter: Fedde van der Spoel
Penningmeester: Vincent Mulder
Secretaris: Clara Linders
Bestuurder: Hermann Buss
Directeur: Jet Manrho
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten. Het honorarium voor de directie en alle andere betrokken wordt jaarlijks
door het bestuur vastgesteld middels de begroting.
Wat is de Poem Express
De Poem Express is een (internationale) gedichtenposterwedstrijd voor kinderen die
sinds 1992 bestaat. Bij de Poem Express gaat het om spelen met taal, luisteren
naar klanken, kijken naar beelden en gevoel krijgen voor ritme door gedichten te
‘vertalen’ in beelden of beweging. De Poem Express is ook luisteren naar gedichten
van anderen, gedichten schrijven en gedichten voordragen. Het is opvallend dat
kinderen die minder taalvaardig zijn, bij de Poem Express in staat zijn om boven
hun eigen kunnen uit te stijgen en vaak met bijzondere taalvondsten komen,
waardoor hun liefde voor poëzie aangewakkerd wordt. Door mee te doen aan de
Poem Express ervaren kinderen hoe je met taal kunt spelen, hoe je taal en beeld
kunt gebruiken om gevoelens uit te drukken.
De Poem Express werkt samen met lokale culturele instellingen. Hierdoor kan
iedere stad of regio meedoen en naar eigen inzicht en mogelijkheden een editie van
de Poem Express organiseren. Deelnemende kinderen (t/m 13 jaar) maken van hun
gedicht een poster, waarbij de tekst gedragen wordt door beeld of andersom. De
meest bijzondere gedichtenposters worden regionaal en landelijk gepresenteerd als
expositie op school, in een theater, in een bibliotheek, in een museum of op straat.
Gedichten worden voorgedragen, ‘vertaald’ in een dans, lied of animatiefilm.

Kinderen treden op met dichters, kunstenaars en met andere kinderen. Jaarlijks
worden de meest bijzondere werken vertaald, gepubliceerd en opgenomen in de
collectie van MOTI, Museum Of The Image in Breda (voorheen het Grafisch Design
Museum). De internationale collectie gedichtenposters wordt sinds 2014 door hen
beheerd en ontsloten voor het publiek.
Bijzondere momenten
De meest bijzondere momenten van de Poem Express
1. Voor de meeste kinderen is dit de eerste keer dat zij met poëzie in aanraking
kwamen en zelf een gedicht geschreven hebben;
2. Tijdens de schrijf- en tekenworkshop op school maken de leerlingen een
gedichtenposter. Dit is een intensieve activiteit die de leerkracht zelf niet zou
uitvoeren;
3. De bekendmaking van de genomineerde kinderen wordt door een
medewerker van de Poem Express persoonlijk in de klas bekend gemaakt.
Hierdoor komen ook alle kinderen met hun familie naar de prijsuitreiking en
is het mogelijk een breed publiek te bereiken;
4. De presentatie van de gedichtenposters op Facebook wordt door een breed
publiek gevolgd;
5. Kinderen werken met plezier in kleine groepjes aan de presentatie van hun
gedichten en leren voor deze bijzondere gelegenheid hun gedicht uit het
hoofd.
6. Kinderen staan samen met schrijvers op het podium. Dit geeft een bijzondere
dynamiek en de trots van de ouders en andere familieleden zindert door de
zaal.
Beleid 2016-2020
In de periode 2016-2020 ligt het accent op het ontwikkelen en uitvoeren van een
nieuw concept: Poem Express Plug & Play. Dit project bestaat uit de volgende
onderdelen:
1 Workshops en ondersteuning
Voor bibliotheken en andere culturele instellingen worden workshops georganiseerd
die gericht zijn op deskundigheidsbevordering.
2 Verdiepingsprogramma
Iedere bibliotheek organiseert, samen met vakleerkrachten en lokale dichters en
beeldend kunstenaars, verdiepingsprogramma’s waarbij zij met kinderen
voortborduren op en gebruikmaken van het digitale materiaal op poemexpress.com. Voor leerlingen is er een inspiratie-dichtset die hen aanzet tot het
schrijven en lezen van gedichten. In twee tot drie sessies gaan kinderen aan de
slag en maken ze hun eigen gedichtenposters.

3 Digitaal portaal
Jaarlijks wordt de website uitgebreid met een digitale portaal uitgebreid dat aansluit
op het thema van de Poëzieweek.
4 Jurering
De jury kiest van elke klas het beste gedicht, stelt een top-tien op en wijst een
winnaar aan. Hierbij is het fenomeen ‘winnen’ niet belangrijk, maar de jury
reflecteert op het werk dat gemaakt is. Deze feedback stimuleert en motiveert
kinderen goed naar elkaars werk te kijken en leert hen te formuleren wat hen
aanspreekt en waarom.
5 Tentoonstelling
Van de gemaakte gedichtenposters wordt een tentoonstelling ingericht,
bijvoorbeeld op school en in de bibliotheek. Hierdoor worden ouders en opvoeders
bij het project betrokken en leren kinderen elkaars werk kennen. Daarnaast trekt
de presentatie ook de aandacht van de regionale pers, zodat het werk van de
kinderen een breder publiek kan trekken dan alleen de school.
6 Poëziespektakel
Het Poëziespektakel vindt plaats aan het eind van het schooljaar en bestaat uit
optredens van landelijk genomineerde kinderen dichters en illustratoren. Bij de
presentatie gaat het niet om het winnen maar om het creëren en meedoen.
Rolverdeling
Stichting Poem Express is initiërend en voorwaarden scheppend, geeft inhoud aan
het multimediale platform en het ondersteunend materiaal en is verantwoordelijk
voor de (inter)nationale prijsuitreiking. De betrokken instellingen zijn uitvoerend,
zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van hun eigen editie en hebben contact
met de scholen, dichters, kunstenaars en eventueel vakdocenten.

