PERSBERICHT
12e BOEKENMARKT VAN MARIEMONT
Boekenmarkt voor kleine edities en literaire creatie
18, 19 en 20 oktober 2019
Vrij 16 > 20u / za 10 > 19u / zo 10 > 18h / vrije ingang
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Meer dan veertig uitgevers stellen hun boeken voor in een uitzonderlijk kader dat voor de
gelegenheid wordt aangepast. De markt is zowel gericht op jonge als oudere bezoekers
en ideaal om met de familie te bezoeken. Met als eregast Paul Cox die ons meeneemt in
zijn ludiek en grafisch universum en ons uitnodigt het museum en haar park met een
nieuwe blik te ontdekken. Een rijk en gevarieerd programma.
De boekenmarkt van Mariemont is een feest van het boek in alle betekenissen. Maar
vooral het boek dat de gekende paden verlaat. Deze tweejaarlijkse herfstbijeenkomst,
toegankelijk voor iedereen, is ondertussen aan haar twaalfde editie toe. De boekenmarkt
vindt gedurende drie dagen plaats in het Koninklijk Museum van Mariemont. Te midden
van een prachtig park in Engelse stijl, brengt dit verrassende museum zowel collecties van
Egyptische kunst samen als porselein uit Doornik.
Welke boeken ? Wie zijn de exposanten ?
De boeken die een weekend lang het museum inpalmen zijn die de gebruikelijke circuits
verlaten. Ze nemen alle vormen aan: literaire creaties, kleine edities, kunstenaarsboeken of
boek objecten, … Het publiek is zeer divers: families, liefhebbers van boeken, verzamelaars
of gewoon nieuwsgierigen komen er samen in een relaxte sfeer. Het is een gratis evenement.
De programmatie is veelzijdig: conferenties, lezingen, geleide bezoeken, workshops en
animatie voor de allerkleinsten.
De uitwisselingen tussen kunst en literatuur, tussen traditionele savoir-faire en huidige creatie,
tijdens oud en hedendaags, staan centraal in dit evenement dat uniek is in de Franstalige
Gemeenschap van België en ver daarbuiten – als men afgaat op het aantal exposanten van
hier en elders. Ze zijn met een veertigtal om hun boeken te verkopen, hun beroep uit te leggen,
hun passie te verklaren, interesse op te roepen, … Of het nu uitgevers zijn of graveurs,
illustratoren, boekbinders, dichters, schrijvers of beeldende kunstenaars, ze zijn allemaal
verliefd op boeken en moedigen de bezoeker aan om verder te gaan in hun passie.

