
 
 
Persbericht 
Eerste Hulp bij Kunst   
 
 
Uw eerste hulp bij het kijken naar, begrijpen en genieten van 
kunst. 
Een initiatief van Hart, Toneelschuur, Frans Hals Museum | De Hallen 
Haarlem, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Noord-Hollands Archief, Dolhuys 
en Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem 
 
 

Alles over poëzie van (n)u 

Op 20 maart 2017 kunt u zich bij Hart onderdompelen in de wereld van poëzie tijdens de 
inspiratieavond van Eerste Hulp bij Kunst. En Hart zou Hart niet zijn als u zelf op een creatieve manier 
aan de slag gaat met poëzie. Stadsdichter Willemien Spook gaat samen met u op zoek naar uw 
dichterlijke kunsten aan de hand van readymade poëzie en woordkunstenaar Mike Warners gaat met 
uw input aan de slag met een improvisatie voordracht. Hart docent Flip Hammann stapt in zijn 
poëtische tijdmachine en laat zien hoe makkelijk poëzie zich eigenlijk inlaat met andere kunstvormen. 
 
Willemien Spook is dichter, schrijver en kunstenaar. In 2016 is Willemien voor vier jaar benoemd tot 

stadsdichter van Haarlem. Tevens geeft Willemien verschillende schrijfcursussen. 
Woordkunstenaar Mike Warners is een graag geziene gast op diverse podia. Samen met gitarist 

Ricardo Paterno geeft Mike door middel van anekdotes, rijm en muziek een kijkje in zijn leven. 
Daarnaast is Mike Warners programmeur bij Parksessies en programmamaker bij Lettertypes.  
Flip Hammann was tot 2016 docent Nederlands en CKV. Tevens is hij docent bij Hart Haarlem, 
redacteur van Vestdijkkroniek en bestuurslid van het L.H. Wienergenootschap. En hij verzorgt 
lezingen en literaire wandelingen. 
 
Eerste Hulp bij Kunst  
Meer weten over kunst maar weet je niet waar te beginnen? Eerste Hulp bij Kunst helpt bij het 
bekijken, begrijpen, genieten van - en luisteren naar hedendaagse kunstvormen. Zeven Haarlemse 
culturele instellingen helpen je op weg met een serie inspiratieavonden over kunst van nu. Alles over 
poëzie van (n)u is de vijfde inspiratieavond van dit seizoen.  
 
 
Praktische informatie 

Datum   maandag 20 maart 2017 
Aanvangstijd 20:00 uur  
Locatie  Hart – Kleine Houtweg 18 Haarlem 
Toegangsprijs 7,50 
Tickets   te bestellen via www.eerstehulpbijkunst.nl 
 
Sprekers Willemien Spook, Mike Warners en Flip Hammann 
 

Facebook event https://www.facebook.com/events/1809684652593467/ 
Meer informatie  https://www.eerstehulpbijkunst.nl/informatie/5_Poezie/ 
 

https://www.theater-haarlem.nl/programma/Academy/Academy/?p=2#modal=/programma/8087/Hedendaagse_poezie_poezie_van_n_u/Eerste_Hulp_bij_Kunst_Hart_/
https://www.facebook.com/events/1809684652593467/
https://www.eerstehulpbijkunst.nl/informatie/5_Poezie/

