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NOG TOT 13 MEI: LITERATUURFESTIVAL BRU-TAAL IN BRUGGE
SCHRIJVER BART MOEYAERT KEERT EVEN TERUG NAAR ZIJN GEBOORTESTAD

“Ik verlang naar
traagheid”
BRUGGE Nog tot 13 mei strijkt literatuurfestival Bru-Taal neer
in Brugge. Tijdens Bru-Taal kan je Bart Moeyaert maar liefst
drie keer aan het werk zien. Voor de schrijver is het een blij
weerzien met zijn geboortestad.

VALERIE DE GROODT

“Het was een van de grootste redenen waarom ik
heb toegezegd. Het is lang geleden dat ik nog eens
in Brugge heb opgetreden. Ik vind het een prettig
idee om hier weer te zijn”, vertelt Bart Moeyaert
enthousiast. “Ik kijk er naar uit om in de Stadsschouwburg te staan, een prachtige locatie.” Ook
al woont Bart in Antwerpen, Brugge blijft een
plaats die hij koestert. “Op mijn twintigste ben ik
uit Brugge vertrokken, hongerig naar de wereld,
met een drang om het gevoel van een grootstad te
ervaren. Maar hoe ver ik ook trek, hier is mijn geboortegrond. Dat geeft een band die nooit te verbreken is.”

werken. Een heel verschil met mijn bezigheid als
schrijver waarin ik het allemaal alleen doe. De
herinnering vervult me met plezier en trots”, blikt
Bart terug. “Aan schrijven kwam ik amper toe en
dat miste ik. Het was tegelijk ook een grote les die
me er duidelijk aan herinnerde dat schrijven mijn
natuurlijke biotoop is.”
Voor Bru-Taal schreef Bart een verhaal over
traagheid, een van de zeven hoofdzonden. “Doordat de afgelopen maanden en jaren zo druk waren,
begon ik te verlangen naar traagheid. De drang
om even helemaal niets te doen. Je kan dat luiheid
noemen, maar traagheid vind ik een mooiere en
positievere omschrijving. Elke mens heeft het no-

NATUURLIJKE BIOTOOP
De afgelopen jaren leefde Bart aan hoge snelheid.
Op vraag van het Vlaams Fonds voor de Letteren
en het Nederlandse Letterenfonds was hij drie
jaar lang artistiek intendant van het Gastland
Vlaanderen/Nederland op de Frankfurter Buchmesse 2016. “Als intendant zet je de toon en teken
je de grote lijnen uit. Het was een geweldige periode waarin ik constant met mensen kon samen-

“Hongerig naar
de wereld
vertrok ik uit
Brugge.”
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Bart Moeyaert: “Ik geloof niet in vakjes.”

dig om eens niets te doen. De schoonheid van dat
niets doen, begin ik nu pas te ontdekken”.
LEREN STILZITTEN
Maar niets doen, dat zit er momenteel niet in.
“Ik wil graag mijn derde dichtbundel afwerken,
maar eerst komt er een nieuwe roman. Ik zit volop
in het schrijfproces en worstel er dagelijks mee.
Ik moet opnieuw leren stilzitten en tijd nemen
voor mijn personages. Traditiegetrouw zal ik af
en toe ook enkele dagen verdwijnen om me te
kunnen concentreren op het schrijven. Even weg
van de wereld.” De nieuwe roman verschijnt volgend voorjaar. Wie eerder al iets nieuws wil ontdekken kan dat in juni. Dan verschijnt de nieuwe
editie van ‘Broere’, de verhalenbundel van Bart
over zijn zes broers die voor het eerst in 2000 uitkwam “Broere was een tijdlang niet meer verkrijgbaar. Druppelsgewijs kwamen er zowel bij
mij als bij de uitgeverij mails binnen van mensen

die dat jammer vonden. Ik was dus blij toen de uitgever besliste om het opnieuw uit te geven”. Bart
wilde iets meer doen dan een herdruk. “Ik wilde
iets bijzonders, een boek dat mensen graag cadeau zouden geven. Dus komt ‘Broere‘ in juni uit
als paperback met mijn eigen tekeningen. Ik teken al veel langer, maar nooit eerder werden mijn
tekeningen ook gepubliceerd.” Bart Moeyaert
schrijft zowel voor kinderen als voor volwassenen. “Al sinds ik bezig ben, weten mensen niet in
welk vakje ze me moeten stoppen. Ik geloof niet
in vakjes, ook al besef ik dat mensen soms duidelijkheid willen. Goed. Niet weten wat je mag verwachten, dat is in mijn geval dan ook maar een
vakje.” Q
Je kan Bart Moeyaert op 12 en 13 mei aan het
werk zien tijdens Bru-Taal.
www.bartmoeyaert.com en
www.brutaalbrugge.be
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GEROOKT SPEK ± 1 KG
WITTE PENS
GEKOOKTE ACHTERHESP GEHEEL
GEKOOKTE ACHTERHESP GESNEDEN
GEKOOKTE ACHTERHESP GESNEDEN >4 KG
VLEESKOEK GESNEDEN
RUNDERTONG IN MADERASAUS
ASPERGEGEBRAAD
BLINDE VINKEN
ASPERGESALADE 150 G
ROSBIEF PLATTE BIL
ENTRECÔTE DUNNE LENDE
KOTELET SPIERING
KOTELET FILET
GEBRAAD CARRÉ
VARKENSLAPJES
KIPFILET
BALLETJESBROCHETTE (4 x 95 G)

€4,96 ➞
€6,00 ➞
€7,00 ➞
€9,39 ➞
€8,39 ➞
€8,54 ➞
€11,08 ➞
€8,24 ➞
€5,90 ➞
€2,84 ➞
€11,20 ➞
€13,05 ➞
€3,98 ➞
€5,00 ➞
€6,00 ➞
€6,00 ➞
€7,36 ➞
NIEUW

€4,70/KG
€5,80/KG
€6,75/KG
€9,10/KG
€8,10/KG
€8,20/KG
€9,90/KG
€7,90/KG
€5,70/KG
2,70/STUK
€9,80/KG
€12,80/KG
€3,20/KG
€4,50/KG
€5,50/KG
€5,50/KG
€7,10/KG
€4,45/PAK

JAARLIJKS VERLOF: KROKUSWEEK EN
TWEE LAATSTE WEKEN AUGUSTUS

OPENINGSUREN : Di., woe. & do. 8-11.45 u. en 13.30 - 18 u. Vr. 9-11.45 u. en 13.30 - 18 u. Za. : 8-11.45 u. en 13.30 - 16.45 u.
Gesloten op zon., ma. en feestdagen.
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