Persuitnodiging
Gedichtendag 2007: Dichters dragen ‘in stilte’ voor in de trein
Geachte redactie,
Op de achtste Gedichtendag, die donderdag 25 januari plaatsvindt, dragen de dichters Tsead
Bruinja, Ruben van Gogh, Erik Jan Harmens, Hagar Peeters en Simon Vinkenoog hun favoriete
gedichten in een trein voor. NS nodigt u hiervoor graag uit om samen met onze reizigers ‘in stilte’
te luisteren naar de dichters. Om in alle rust en stilte naar de gedichten te kunnen luisteren,
worden de gedichten via een koptelefoon voorgedragen.
Gedichtendag 2007
Gedichtendag 2007 staat in het teken van stilte en eenvoud. In deze drukke en lawaaierige
tijden, vraagt Poetry International aandacht voor rust en concentratie; voor stilte die
onlosmakelijk verbonden is met het gedicht. De stilte die nodig is om klank en betekenis te
waarderen, de stilte in het wit tussen de regels en de onvermijdelijke stilte wanneer de betekenis
van het gedicht onzegbaar is.
De treinreis
Wij nodigen u van harte uit om mee te reizen. De trein vertrekt donderdag 25 januari om 10.45
uur vanaf Schiphol (op spoor 1/2) via Amsterdam, Utrecht en Den Bosch naar Eindhoven, en gaat
om 12.47 uur weer dezelfde richting terug vanuit Eindhoven.
Reizen in stilte
Reizen per trein en lezen vormen een logische combinatie. 75% van de treinreizigers heeft iets te
lezen bij zich in de trein. Juist in de trein krijgen reizigers de tijd en de rust om te lezen of na te
denken over wat ze lezen. Specifiek voor rustzoekers heeft NS in 2003 in Intercitytreinen
stiltezones ingericht. Onlangs heeft NS deze zones duidelijker gemarkeerd zodat reizigers in dit
gedeelte van de trein kunnen reizen zonder gestoord te worden door (telefoon)gesprekken.
De belangrijkste reden om van de stiltezone gebruik te maken is om te lezen (45%), te werken
(42%), te genieten van de stiltezone als prettige omgeving (38%), geen behoefte te hebben aan
telefoongesprekken van anderen (32%) en de behoefte aan rust (27%). Stilte heeft voor het
merendeel van de Nederlanders een positieve betekenis. Maar liefst 72% identificeert het met
rust en lekker kunnen lezen.
Noot aan de pers
NS is sponsor van Gedichtendag en is onderdeel van de campagne Tijd voor Lezen. Indien u op
25 januari mee wilt reizen, zorgt NS voor een geldig plaatsbewijs. Meldt u zich daarom aan via
Anneloes Oosterlee. Voor meer informatie kunt u ook met haar contact opnemen via
anneloes@vankeep.nl of telefoon 0297-564749. Of bekijk de websites: www.tijdvoorlezen.nl en
www.gedichtendag.org

