‘Bipolariteit in de literatuur’
Donderdag 28 maart 2019
19.00 tot 21.00 uur
Bibliotheek Deventer
Het thema voor World Bipolar Day 2019 is ‘bipolariteit in de literatuur’.
Nita Pieterson is 45 jaar en woont in

Programma

Deventer. Ze is werkzaam als
kledingstyliste bij ‘Nieuwe ik’.

19.00 uur
19.05 uur
19.30 uur
19.45 uur
20.15 uur
20.40 uur
21.00 uur

opening en welkom
bijdrage Nita Pieterson
voordrachten
pauze
bijdrage Bert Nonkes
voordrachten / stellingen
afsluiting

We zijn er bijzonder trots op dat Nita Pieterson
en Bert Nonkes hun bijdrage willen leveren
aan het programma.

Ze heeft 2 dichtbundels geschreven
‘De naakte waarheid’ en ‘Versnipperd’.
Daarnaast is Nita beeldend kunstenares.
Ze vertelt tijdens de bijeenkomst over haar ervaringen in haar
leven met een bipolaire stoornis die haar hebben gevormd tot
de vrouw die ze vandaag is. Daarnaast draagt ze voor uit
eigen werk.
Ik ben Bert Nonkes, 49 en kom uit
Hardenberg. In 2008 kreeg ik de
diagnose manisch depressief of
Bipolair type 1. Type 1 betekent dat je
tenminste één manische periode hebt
gehad. Een diagnose komt altijd te
laat. In 2007 was ik, zonder het te
weten, manisch.

U bent van harte welkom bij deze
bijeenkomst op donderdag 28 maart!
Aanmelden kan via scbs@dimence.nl
World Bipolar Day heeft als doel
om wereldwijd aandacht te
vragen voor en het gesprek over
psychiatrische aandoeningen als
de bipolaire stemmingsstoornis (manischdepressiviteit) op gang te brengen en
daarmee het stigma te verminderen.

Behoorlijk manisch mag ik wel zeggen. In die tijd was ik net
aan een nieuwe baan begonnen als docent op het VMBO. Ik
kreeg de leiding over de projectweek naar aanleiding van het
boek ‘Kruistocht in spijkerbroek’. Hoe de manie daarop van
invloed was, wil ik jullie graag vertellen..

Schrijf-/gedichtenwedstrijd Plusminus
Door Plusminus is er een landelijke poëzie- en
schrijfwedstrijd georganiseerd. Voor meer
informatie hierover verwijzen we naar de website
van Plusminus. Tijdens de bijeenkomst op 28 maart
zullen regionale inzenders hun gedichten en korte
verhalen ten gehore brengen.

Deze bijeenkomst rond World Bipolar Day in Deventer is een initiatief van

