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Brabantse taal centraal in… Friesland!  

Erfgoed Brabant organiseert van 13 t/m 20 mei 2018 een programma 

vol Brabantse poëzie, muziek, vertelkunst, theater en presentaties in 

De Prinsentuin in Leeuwarden.  
 

De Prinsentuin in Leeuwarden is t/m oktober 2018 omgedoopt tot Talentuin. In deze tuin bevindt 

zich het paviljoen MeM-Livingroom of Languages, waarin kleine Europese talen en streektalen en -

dialecten uit Nederland centraal staan. Natuurlijk kan het Brabants daar niet ontbreken. In de 

week van 13 t/m 20 mei 2018 organiseert Erfgoed Brabant een programma vol poëzie, muziek, 

vertelkunst, theater, en presentaties in het Brabants. 

Het programma: van Nijntje tot Lya de Haas 

Op zondag 13 mei neemt Brabant het stokje over van Drenthe en is er een programma over 

streektaalliteratuur: van Bartje en Merijntje Gijzen tot aan Nijntje in het Drents en het Brabants. Ook 

treedt het gerenommeerde Brabantse duo Lya de Haas en Hennie Korsten op. Donderdag 17 mei 

speelt de Brabantse folkbende Vandiekomsa hun eigen muziek, met teksten over kiepen, wijven, en 

liefdesverdriet. Op zondagmiddag 20 mei is de afsluiting van de Brabantse week en draagt Brabant 

het stokje over aan Groningen. De 21-jarige Krzysztof Groen zingt teksten van Henk Puister in het 

Gronings. Puister zelf draagt ook verhalen en gedichten voor. Het Brabantse deel van dit programma 

verzorgen zanger-verteller Cor Swanenberg en zijn zoon Jos. 

Leeuwarden en Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018 

Gedurende heel 2018 wordt de taal gevierd met activiteiten, voorstellingen, kunstwerken, 

tentoonstellingen en ruimtelijke installaties in het kader van Leeuwarden en Friesland, Culturele 

Hoofdstad van Europa 2018. De Talentuin wordt georganiseerd door Lân fan taal, een organisatie die 

nieuwe ervaringen wil bieden in andere talen en disciplines dan de reguliere om het belang en de 

diversiteit van taal te leren kennen, ervaren en vooral te voelen.  

Over Erfgoed Brabant 

Erfgoed Brabant is het kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant 

ondersteunt en verbindt het erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden 

en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant en maakt dat verhaal vervolgens ook bekend 

bij het brede publiek.   

----------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

Voor meer informatie, interviewverzoeken of beeldmateriaal in hoge resolutie kunt u contact 

opnemen met Jos Swanenberg, josswanenberg@erfgoedbrabant.nl of 06 -  52 78 94 05. Kijk op 

www.erfgoedbrabant.nl voor meer informatie, waaronder het volledige programma inclusief tijden. 
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