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Een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en Internationaal literatuurhuis Passa Porta

Schrijfverblijven in het Stijn Streuvelshuis
Op een heuveltje in het West-Vlaamse dorp Ingooigem, een deelgemeente van Anzegem,
ligt het Lijsternest, het voormalige woonhuis van schrijver Stijn Streuvels. De Provincie WestVlaanderen stelt – in samenwerking met Passa Porta – deze villa ter beschikking van
Belgische en Nederlandse auteurs om er in alle rust te komen werken aan een nieuw
manuscript.
De villa werd in 1905 ontworpen door de bekende Kortrijkse architect Jozef Viérin (18721949). Vanuit de bureaukamer waar Streuvels meestal schreef, heeft men nog steeds een
indrukwekkend zicht op een stukje ongerept Streuveliaans landschap.
De afgelopen jaren was het Stijn Streuvelshuis, dat zich ontwikkeld had tot provinciaal
museum, gesloten wegens grootschalige restauratiewerken. Eind april 2014 opende het
vernieuwde huis officieel haar deuren. In de zomermaanden (begin mei tot en met eind
september) zal het huis te bezoeken zijn voor het grote publiek en, dankzij haar locatie op
het kruispunt van verschillende wandelwegen, een toeristisch ontmoetingspunt en een
belevingsplek zijn. In de wintermaanden (half oktober tot half maart) biedt het Lijsternest
residentieverblijven aan Vlaamse, Franstalig Belgische en Nederlandse schrijvers aan.
Hiermee is het Lijsternest de eerste schrijversresidentie in België voor binnenlandse auteurs.
Stijn Streuvels leefde en werkte in het Lijsternest tot aan zijn dood in 1969. Hij schreef er
meesterwerken zoals De Vlaschaard en Prutske. Het museum geeft een ongewijzigd beeld
van de huiselijke sfeer waarin Streuvels leefde en werkte. De schrijver in residentie verblijft in
de schuur afzonderlijk van het huis. Deze schuur werd omgebouwd tot een comfortabele
studio met alle nodige sanitaire voorzieningen, keuken, slaapkamer en een
internetverbinding. Indien de auteur dit wenst, zal het voor hem of haar ook mogelijk zijn om
in het huis zelf te schrijven aan Stijn Streuvels’ authentieke bureau.

Duur van een verblijf
Tijdens de wintermaanden zijn er jaarlijks twee residentieperiodes in het Lijsternest:
Najaar: van midden oktober tot midden december.
Voorjaar: van begin januari tot midden maart.
Een residentieverblijf gaat steeds op maandag van start.
Elke auteur neemt een verblijf op van minimum twee weken tot maximum twee maanden.
Een auteur kan verschillende aparte verblijven opnemen van telkens twee of vier weken, tot
een totaal van maximum twee maanden.

Capaciteit
Het Stijn Streuvelshuis kan één auteur huisvesten.

Condities en voorwaarden
Wat krijgt de schrijver in residentie aangeboden?
1. Gratis logement. De gast zorgt zelf voor zijn maaltijden.
2. Alle nodige sanitaire voorzieningen, keuken en slaapkamer zijn aanwezig.
3. De studio is uitgerust met huishoudelijk en bureaumateriaal, computer, printer en een
internetaansluiting.
4. De auteur ontvangt een stipendium van 150 EUR per week. Deze vergoeding dient
enerzijds om onkosten ter plaatse te dekken en in maaltijden te voorzien, anderzijds
fungeert ze als een vorm van honorarium voor de 1 of 2 publieke interventies die van
de resident tijdens zijn verblijf worden verwacht en het schrijven van een korte tekst.
5. Een fiets staat ter beschikking van de auteur.

Welke zijn de voorwaarden voor de schrijver in residentie?
Wie komt in aanmerking?
De residentie staat open voor auteurs van alle genres. Voorwaarde is op zijn minst één boek
gepubliceerd te hebben bij een professionele uitgeverij.
De selectie gebeurt op basis van volgende criteria:
-

het belang van de auteur in eigen land
relevante referenties
een aantrekkelijk werkplan.

Voorwaarden
1. De auteur in residentie verbindt er zich toe zijn verblijf in het Stijn Streuvelshuis te
wijden aan het werken aan een manuscript. Hij stelt vooraf beknopt een concreet
werkplan voor m.b.t. zijn verblijf.
2. Elke auteur wordt gevraagd een ‘return’ te geven. Dit kan in de vorm van een tekst
en/of een publieksontmoeting tijdens zijn verblijf.

Procedure
Twee keer per jaar wordt er een oproep gelanceerd aan alle Belgische auteurs om zich
kandidaat te stellen voor een verblijf in het Stijn Streuvelshuis. Spontane kandidaturen
kunnen heel het jaar door gestuurd worden naar residences@passaporta.be met in de
bijlage:
-

een curriculum vitae met lijst publicaties in eigen en eventueel andere talen,
een motivatiebrief,
een beknopte beschrijving van het manuscript of het project waaraan in het Stijn
Streuvelshuis zal worden gewerkt
voorkeursperiode en duur van het verblijf.

