
PERSBERICHT 

Bloomsday 2022, 16 juni, Oostende! 

  

 

 

Nieuw in Oostende: een James Joyce-comité dat bestaat uit dit type Joyce-liefhebbers: schrijver, 
kunstwetenschapper, fotograaf, curator, stadsgids, vertaler, academicus, kunstenaar tout-court maar 
bovenal fanatieke lezers.  Bovendien met een grote liefde voor Oostende, als inwoner of 
aangespoelde. De leden noemen zichzelf graag ‘de portiers van de Oceaan’, naar de gevleugelde 
woorden van Joyce. Want: 
  in de zomer van 1926, vergezeld door zijn vrouw Nora, dochter Lucia en zoon Giorgio,  
  verbleef de grote schrijver James James anderhalve maand in Oostende.  
  Als de telefoon rinkelde in de lobby van Hôtel de l’Océan,  
  spitste Joyce zijn oren. De receptionist aan de balie zei: ‘Ici le portier de l’Océan’.  
  Joyce is verrukt telkens als hij dat hoort. 

Om de 100e verjaardag van Joyces meesterwerk Ulysses te vieren organiseert dit comité  
op donderdag 16 juni 2022, Bloomsday in Oostende met als gratis, publiek programma:  

 
1° de publicatie ‘Ostende!’ 

gedrukt op 400 ex, 16 pag. in krantvorm, waarin we Oostende tonen met proza, essays, historische 
en recente foto’s en actuele kunst. Bijdragen van Dirk Beirens, Philippe Braem, Koen Broucke, Paul 
Claes, Adriaan Gonnissen, Geert Lernout, Nicola Nord, Koen Peeters, Jean-Yves Plamont, Helen 
Simpson, Els Snick, Hendrik Tratsaert, Xavier Tricot, Jef Van Eynde, Lieven Van Den Abeele en Hans 
Verhaegen. Deze unieke editie, vormgegeven door Lodewijk Joye, is genummerd en meertalig: 
Nederlands, Frans, Engels, Duits en Oostends. Wordt gratis verdeeld op het evenement op 
Bloomsday 2022 en wordt ook toegestuurd aan Joyce-liefhebbers en geïnteresseerden over de hele 
wereld.  

(Redactie: Xavier Tricot, Helen Simpson) 



2° de lancering van de website Ostendiana, a cultural history of Ostend 

www.ostendiana.be 

(hosted by Helen Simpson) 

 
3° expositie ‘James’ van Hans Verhaegen  
 
Bibliotheek Oostende Wellingtonstraat 17 
van 3-30 juni 2022, vernissage 16 juni, 10u30 
 
‘James’, het 18-delige kunstwerk van Hans Verhaegen uit 2020 gebaseerd op het beroemde boek 
Ulysses van James Joyce, wordt n.a.v. de speciale Bloomsday-viering tentoongesteld in de 
stadsbibliotheek van Oostende. 

www.hansup.be  

(cur. Philippe Braem & [by'ro] desk for contemporary art) 

 
4° Bloomsday event op 16 juni, van 10u30 – 17u30, met expo, picknick en geanimeerde wandeling 
(gratis, iedereen welkom) 

dresscode: ‘James and Nora Joyce, Oostende 1926’ 
 
Dit is het programma en het parcours: 

10u30 vernissage en receptie expo ‘James’ Hans Verhagen, Stadsbibliotheek, Oostende 
 
+ interview met de kunstenaar (11u) 
+ voorstelling publicatie ‘Ostende’ (11u30) 
 
12u30 picknick met lezingen, strand ter hoogte van Surfclub Inside Outside 
(breng je picknick en drank mee) 
 
14u James Joyce walk > zeedijk richting westerstaketsel en terug  
Wandeling in groep met de Dixieland Streetband, met lezingen uit Ulysses onderweg 
 
17u – 17u30 concert Joe Mullen (Ierse zanger-muzikant) 
op het strand ter hoogte van L’Océan (zeedijk/Albert I Promenade nr. 64) 
 
Iedereen is welkom op Bloomsday Oostende! Verspreid het nieuws! 

Tegelijk wordt dit de veelbelovende, vliegende opstart voor méér. We plannen de komende jaren 
nog andere initiatieven rond Joyce in Oostende, die ook kaderen in Oostende als literatuurstad.  
 
 

 

 



ORGANISATIE - De Portiers van de Oceaan:  

Dirk Beirens, Philippe Braem, Geert Lernout, Koen Peeters, Helen Simpson, Hendrik Tratsaert, 
Xavier Tricot, Jef Van Eynde en Lieven Van Den Abeele. 

 
UITVOERENDE PRODUCENT - vzw Exil 
 
Velodroomstraat 64, 8400 Oostende 
www.exilexil.be 
 
Met de steun van de Stad Oostende en de Ierse Ambassade 
 
 
PERSCONTACT 
 
Xavier Tricot – xavier.tricot@skynet.be – mob. 0487680720 
Hendrik Tratsaert – hendrik.tratsaert@gmail.com – mob. 0473856763 
 

 

 

 


