Poëzie
Karaoke
In De Herman
Brood bus

Non-dichters,
betreed het
podium en
stap voor je
aanbidders die
zullen smullen
van jouw poezie. Voer het
publiek met je
stem en ben
een alwetend
intellectueel.
Geen Abba
maar Slauerhoff.

De Poëzie
Karaoke

is de nieuwste productie van Proces-Verbaal. Een
karaoke bar waar geen songteksten, maar gedichten op het scherm verschijnen. Geen achtergrondmuziek, maar gespitste oren. En zoals bij iedere
karaoke raden wij het publiek aan ook tijdens de
Poëzie Karaoke de nodige schaamte overwinnende
consumpties te nuttigen. Was gewone karaoke al
voor mensen die niet kunnen zingen ultiem geschikt om hun strotten te openen, nu hoef je zelfs
niet meer te zingen. In de Poëzie Karaoke bar draait
het om je charisma en retorica.
Kies een gedicht uit een bonte verzameling van
bekende en minder bekende dichters. Zonder de
inhoud te lezen kies je puur op basis van auteur,
titel of onderwerp. Laat je vervolgens aankondigen
door onze showmaster, betreed het podium en
bespeel het publiek. Vrouwen die mannen opgeilen met erotische strofes. Krijg het schaamrood op
je kaken als het gedicht halverwege een vreemde
wending neemt. Of ga voor meelijdende kreten uit
het publiek als je een gitzwart gedicht blijkt voor te
dragen.
De Poëzie Karaoke bevat onder andere poëzie van:
Slauerhoff, Annie M.G. Schmidt, Hans Andreus, Drs.
P, Ingmar Heytze, Hausmagger en Proces-Verbaal.
Heeft u verzoekjes? Laat het ons weten!

Stichting
Hubert
Hubert is het culturele productiehuis achter de
renovatie en de redding van de Herman Broodbus, het collectief heeft met een succesvolle
crowdfunding er voor gezorgd de bus rijdend te
krijgen. Doelstelling voor 2020 is het kunstwerk
op de bus van Herman Brood te restaureren.
Door middel van culturele en kunstzinnige programmering aan te bieden op festivals wordt dit
gefinancierd en het doel verwezenlijkt.
Stichting Hubert stelt zichzelf ten doel om kunst
en cultuur bij een brede doelgroep voor het voetlicht te brengen. Door middel van bijvoorbeeld
tentoonstellingen, muziek- en dansoptredens,
theater en werkperiodes gaan kunstenaars uit
verschillende disciplines het experiment aan om
te zoeken naar de effectieve raakvlakken tussen
kunst en een divers publiek met extra aandacht
voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Op deze
manier bieden we een plaats voor ontmoeting
tussen verschillende groepen mensen en beogen
daarmee een aantrekkelijk, toegankelijk en pluriform cultureel ‘(t)huis’ te worden.

