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Piet Reitsema geeft woensdag 16 maart namens CGTC een online broescursus Gronings voor beginners.
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Loat die heuren en zain!
Meertmoand Streektoalmoand komt op stoom. Dat ontgaat u als lezer van deze pagina niet. Centrum Groninger
Taal & Cultuur staat fysiek en online in het middelpunt.
LOUIS VAN KELCKHOVEN

I

n Meertmoand Streektoalmoand wordt het Gronings gevierd. ,,Met heel veel activiteiten, zowel fysiek als online’’,
werft Patrica Ottay, consulent van
het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) in Stad.
Afgelopen vrijdag was de oratie
van bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur,
Martijn Wieling in het Academiegebouw van de RUG, onder de titel Dialect digitaal, nieuwe kansen voor
streektaalgebruik en -onderzoek.
Op het digitale open podium Loat
die heuren, loat die zain! zet CGTC
Groningstalige kunstenmakers in
de spotlights.
Ottay: ,,Ben je beginnende of gevorderde muzikant of schrijver met
een nieuw Groningstalig liedje, verhaal of gedicht dat klaar is voor het
grote publiek? Betreed dan ons digitale podium: maak een filmpje van
jouw optreden tussen de schuifdeuren en stuur het naar info@cgtc.nl.’’

Het Gronings
wordt met heel
veel activiteiten
gevierd
Elke dinsdag in Meertmoand
Streektoalmoand zet CGTC het open
podium aan. ,,Gedurende de dag laten we de mooiste en meest bijzondere inzendingen voorbijkomen op
onze socialemediakanalen’’, weet
Ottay. ,,Daarom: Loat die heuren,
loat die zain! Stuur dien nijste laidje,
verhoal of gedicht in.’’
Spreek je geen Gronings en heb je
deze maand het gevoel dat je toch
iets essentieels mist in je leven?
Haak dan woensdagavond 16 maart
aan bij de online broescursus Gronings voor beginners: maak kennis
met het Gronings.
,,De cursus wordt online gegeven
door een van onze docenten, Piet
Reitsema. Hij leert deelnemers de

grondbeginselen van de Groningse
taal. De cursus begint om 19.00 uur
en deelname is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door
een mailtje te sturen naar
info@cgtc.nl. Zij krijgen dan een toegangslink toegestuurd.’’
Met de broescursus achter de knopen bent u goed toegerust voor de
Grunneger Aovend, zaterdagavond
19 maart in Forum Groningen.
Verhalenvertellers trekken deze
week langs basisscholen in Groningen. Vandaag staan de vertellers van
Mien Westerkwartier (zoals gastconsulent Olaf Vos van CGTC) in Op
Wier in Ezinge. Bert Hadders staat
woensdag op de christelijke basisschool Anne de Vries in Stadskanaal
en Mien Westerkwartier is die dag
op Rietstek in Kommerzijl.
Jan Kugel (ook weer met Olaf Vos)
is op donderdag 10 maart in Winschoten (Sint Vitusschool) en Heiligerlee (openbare basisschool Heiligerlee). Een volledig programma
met verhalenvertellers is te vinden
op de website www.cgtc.nl.

