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Presentatie literair jongerentijdschrift Ochtendlicht #7 
Met gedichten en verhalen van jonge schrijvers en cross-overs tussen kunst, poëzie en proza  
 

Op zondag 11 september aanstaande tijdens de 
schrijversdag ‘Schrijf, schrijver, schrijfst’ in SCHUNCK* 
Heerlen wordt de zevende editie van Ochtendlicht 
gepresenteerd. Ochtendlicht is een literair 
jongerentijdschrift dat twee keer per jaar verschijnt en 
ondersteund wordt door het Huis voor de Kunsten Limburg. 
Deze nazomereditie 2016 biedt  veel 
dichterlijke, verhalende en beeldende inspiratie bij de 
transpiratie van de komende nog warme weken die 
voorspeld worden.  
 
Met: de resultaten van de samenwerking tussen 
‘beeld’ en ‘tekst’ van drie kunstenaars en drie 
dichters/verhalenschrijvers onder de naam Kingdom Come – 
The Art Project & YoungPoets. Het bewijs dat een 
beeld/kunstwerk/ding iedereen kan inspireren tot 
prikkelende teksten, leverden leerlingen van het 
Bernardinuscollege Heerlen. Na een poëzieworkshop van 

twee redactieleden van Ochtendlicht schreven zij mooie gedichten bij bovenaards object ‘Bob’. 
 
Ook zijn gedichten van Maarten Buser, Charl Maas en Job Griffijn gepubliceerd. Korte verhalen zijn 
er van de hand van Alex Janse en Joran Effting, beide cursist bij ‘SCHUNCK korte verhalen schrijven’. 
De portfolio’s in deze editie zijn verzorgd door Nuria Maria en Danïelle Frenken. Winnaars moeten 
gehuldigd worden en daarom zijn de teksten van maar liefst acht winnaars uit drie verschillende 
wedstrijden opgenomen. In de leeftijdsgroep tot 18 jaar valt Kunstbende Limburg met de categorie 
Taal waarbij Vera Vaessen, Jip Meijers en Sara Nijhuis zijn opgenomen. Zij wonnen respectievelijk de 
eerste, tweede en derde prijs. In de leeftijdsgroep 18 tot 25 zijn de gedichten van Fleur Bodt, Mattijs 
Deraedt en Jonas Beckers geplaatst omdat zij wonnen bij de YoungPoetswedstrijd met als thema 
‘reizen’. Ook de teksten van Jordi Lammers en Luuk Wojcik zijn te lezen, na een beeldverslag van de 
muzikale en literaire avond Nieuwe Woorden te Venlo. Onderdeel van deze avond was de 
bekendmaking van deze Limburgse winnaars van Write Now!. 
 
Kopen 
Een exemplaar van Ochtendlicht kost 5 euro  en is de hele dag te koop bij op de informatiemarkt van 
‘Schrijf, schrijver, schrijfst’ op 11 september. Daarna is deze editie ook online te koop via 
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www.hklimburg.nl/webshop. Wil je ook meewerken aan Ochtendlicht? Stuur je werk en/of goede 
ideeën naar tijdschriftochtendlicht@gmail.com.  
 
Schrijf, schrijver, schrijfst 
Tijdens de Limburgse schrijversdag ‘Schrijf, schrijver, schrijfst’ kun je aanschuiven bij interviews met 
bekende auteurs (o.a. Walter van den Berg, Joke van Leeuwen en Francine Oomen), genieten van 
optredens of zelf de pen ter hand nemen in een van de workshops. Het is dé dag om je te laten 
inspireren door schrijven, schrijvers en allerlei aanverwante zaken! Met dit jaar in het bijzonder veel 
aandacht voor crossovers tussen taal en beeld. Zie www.hklimburg.nl/schrijversdag voor meer 
informatie en om je aan te melden voor een van de workshops.  
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