
actueel verslag van de activiteiten van de stadsdichter: 

• Het huidig jaar 2017 en het komende jaar 2018 zal stadsdichter Mas Papo op eigen 
initiatief en op uitnodiging gedichten schrijven over (gebeurtenissen in) Zutphen en 

Warnsveld.  
• Ook zal hij met enige regelmaat in het openbaar optreden: tenminste vijf gedichten en 

twee optredens. Ook zal hij workshops verzorgen. 
• Er is een afspraak gemaakt met Contact, de plaatselijke weekkrant, om om de andere 

week een gedicht van Mas Papo aan te leveren. Deze wordt dan in een speciale 

dichtrubriek geplaatst. De andere week wordt een gedicht geplaatst van een inzender; dit 
kan iedereen zijn van de gemeente Zutphen die zich daartoe geroepen voelt. Mas maakt 
dan een inleiding en hij bespreekt eventueel het gedicht. De gedichten zullen zoveel 
mogelijk aansluiten bij de actualiteit in Zutphen, maar eventueel ook landelijk. Er komt 
een foto van Mas bij de rubriek en de naam van de inzender zal ook worden gepubliceerd. 
Dit gebeurt tijdens zijn tweejarige periode 2017-2018 als stadsdichter. 

• Ook de plaatselijke omroep, B-FM, gaat een gedichtenrubriek maken met Mas. Hierin 
komt Mas wekelijks het gedicht van hemzelf uit Contact voordragen en afgewisseld met 
het gedicht van de inzender uit Contact. Mocht de inzender het aandurven, dan mag hij of 
zij het zelf voordragen. Er wordt dan stilgestaan waar, waarom en hoe het gedicht tot 
stand is gekomen en er worden eventueel tips gegeven aan de inzender van het gedicht 

door Mas. 
• Mas is van plan een inloopspreekuur te gaan houden voor dichters, al dan niet in spé, om 

hun eigen gedichten aan hem voor te leggen en daar eventueel commentaar op te krijgen. 
De plaats waar Mas dit spreekuur zal gaan houden, is waarschijnlijk de bibliotheek. 

• Mas Papo zal geregeld workshops gaan houden op middelbare- en basisscholen, bij 
bejaardentehuizen en bij bijvoorbeeld instellingen als Tactus. Deze workshops worden 

altijd goed bezocht/ gevolgd en mensen geven vaak enthousiaste reacties. 
• Het aanbod van de Stadsdichter is opgenomen in het kunstmenu van de Muzehof, die dit 

als intermediair verzorgt tussen scholen en culturele instellingen. 
http://www.muzehof.nl/cultuur-en-school/cultuur-a-la-carte 

• Aan het einde van de tweejarige periode van de stadsdichter, in deze periode dus Mas 

Papo, wordt een bundel samengesteld van de beste gedichten uit de stadsdichtersperiode. 
Mogelijk komen in deze bundel in dit geval ook ook – een selectie van - de gedichten van 
de inzenders die deelnamen via de rubriek bij  Contact/B-FM en het inloopspreekuur. 

• Ook aan het einde van de stadsdichtersperiode wordt een manifestatie georganiseerd in 
de buitensociëteit, ter uitluiding van de ‘oude’ stadsdichter en ter inluiding van de nieuwe 
stadsdichter. Op deze avond treden artiesten en dichters op die gekozen worden door de 

bestaande stadsdichter, in samenspraak met het bestuur van de Stichting Dichter bij 
Zutphen. 

• Verder is er een plan om een cd te gaan maken waarop gedichten van de stadsdichters op 
muziek worden gezet door Niek Hietbrink, Paul van Doorn en Meike Wesselink. Op de uit- 
en inluiding van de vorige en nieuwe stadsdichter, Anna Wiersma en Mas Papo, hebben zij 

laten horen wat een prachtig resultaat dat zal opleveren.  
• Per jaar zijn een aantal vaste gedichten onderdeel van de activiteiten van de stadsdichter 

voor de gemeente; het nieuwjaarsgedicht tijdens de nieuwjaarsreceptie, koningsdag, 4 
mei, nieuwe bewoners en dag van de vrede. Deze gedichten worden per keer afgerekend 
sinds de vaste subsidie hiervoor is afgeschaft.  

• In 2018 zal het gaan om een voortzetting van veel van dezelfde activiteiten als in 2017. 

 
 
Publicatie stadsgedichten Mas Papo 
Alle gedichten van de stadsdichter worden gepubliceerd op de website 
www.dichterbijzutphen.nl 

Afhankelijk van de aanleiding, inhoud en karakter van het gedicht wordt het ook via andere 
media gepubliceerd. Aan het eind van zijn termijn wordt een publicatie voorbereid waarin alle 
stadsgedichten van Mas Papo worden gebundeld als poëtisch tijdsbeeld van het leven in onze 
gemeente in deze tijd in de reeds besproken bundel. 
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