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09.00 uur  Rabobank
Stan Sonja P ns evenemenien en
opening expositie Rabobank.

Metwefken van sonja Prinsen Meedle Kaa;
toto-insta lat e Tsjoes Bfuwiere enAnne Pilen;
Documentaire Kaat Haast,

I 1.08 uur boekhandel Bruna
tidy Nlcalasen verre t over haar blogcfie De
eeuw va, 5on/a Prins en het nreede deel van
t4leeqrchaa/ de aafde Aans uitend dGagt
Pien Stom van Leeuwen enkele gedlchlen voor

14.00 uurBiblioiheek
Han van Meegeren: onhoering metSonja P ns;
Voordrachl van gedlchten van Sonja Pr ns in een
muzikale omllFting van lvlakkoiUt unLrm sini:

AIe activiEiten zijn wij toesankelijk.
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ln de maand oktobervinden in
Eaarle verechillende activileiten
plaats rondom de vorig jaar
overleden dicht€res Sonja Prins.
Deze prominente inwoonster liet
behalve vele duizenden gedichten
ook ti€ntallen beeldgedichten na.

Beeldgedichten
Vanal3 oktoberziin deze we*en te z en in
de Rababank (5inqel4), boekhande Bruna
(Nieuwnraat 15.17), het ftahjkhuis (Pastoor
van lleirdegomstraat 17),de B b iotheek
(Pastoor de Kate6that 7)en hetcemeentehuis
van Eaar e-Nasrau (Sngell)

57 Baarlese middenstandeE tonen n hun
eta ages evenveel ged chten van sonja Prins ut
haa ver?amelbunde weegschaal de aarde
(dee 2), d e op de sonja Prns zondag op
I ohoberra ve6.lrilnen. Eenlolder meteen
beschrjv nq van de poiz eroLrte isverknjgbaaf
bil de winke ieu en deWV

sonja Prinr zondas
0p 3 ok lobervndiom 09.00 uur  nde
Sabobank de offkieh start plaats van de
vers.h llende evenenrenlen waarin Sonja Prins
centraa staat. n de Rabobank i5 vanafdat
momenl op werkdagen een co ectie we*en
van sonja P nsen haafvrendin Meedje Kaa
tebezchtigen.Tevens i5 er een foto-jnna latje
le zien van Isjoes sruwiere en Anne Pilen.
De ndiodocumenta re dle Xaat faan vo.ig jaar
oversonia Pflns maakte en i5 ujlgezonden door
de lKoN za er tevens te horenzijn.

ln boekhandelBruna za om 11,00 uur de
Amstsdamse joLrnaliste van de volkkranr
en sch jkter van de bioqrafi€ De eeuw van
Sorla P,ns Lidy Nicolasen over dit boek
ve el en en nl tevens n I naan bii het n{eede
dee van het verameld werk van 5onja Prins:
Weegschaa/ de aarde. Aansluilend draagl
Pien slorm van Leeuwen enke e werken vdn

0m 14.00 uur begi inde Bibiotheekeen
iEGnen muzikaa prog€mma overSonja Prins.
Ee6t alHan van l'/leegeren van Cubravenelen
overzijn ontmoeting met sonja Prln5. Vervolgens
worden qedichtenvan sonja Prinsvoordraqen n
een mu? ka e om ilsl ng van Makko. Ten 5 oiie zal
!t unum sinl optrcden met muziekgelnspireerd
doorwerken van Sonja Prins en door sonja zelf
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