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Periklesprojecten
Logografen

Pleidooi voor de verspreiding van kennis in een verfrissende vorm
De Periklesstichting is een projectenfabriek, en onderdeel van van de SDG Projectenfabriek. De uitkomst bestaat
uit eigen oplossingen, ideeën en projectplannen. Maar ook ideeën en theorieën van buiten. Vaak van zeer
interessante, en vaak onterecht onbekende en/of vergeten denkers en onderzoekers.
De schrijversgroep van de Periklesstichting wil deze denkers en intellectuelen bezoeken, interviewen en hun
ideeën en plannen toegankelijk maken voor een groter publiek. Als romans, novellen, drama’s, cabaretteksten en
filmscripts; of welke vorm dan ook.
De Periklesstichting is in de kern een democratiseringsbeweging; wij willen burgers de kans geven om ideeën in
te brengen, om te zetten in projectvoorstellen en teksten/mediaprojecten. Maar wij zijn ook gericht op het
verspreiden van kennis en kunde in een verfrissende vorm.

Logografen
Wij willen de uitgeverswereld bestormen met een compleet nieuw genre publicaties: ‘pleidooi-proza’.
Het team logografen (pleidooi-schrijvers) bestaat uit studenten journalistiek en beginnende maatschappelijk
betrokken schrijvers. De teamleden houden diepte-interviews met wetenschappers en intellectuelen. De
schrijvers van het team maken een pleidooi van de ideeën en theorieë, door de inhoud om te schrijven naar
romans, novellen, gedichten, cabaretteksten etc.
Producties met een grappig, spannend of absurdistische vorm, en een echte inhoud; gebaseerd op van zichzelf
‘ontoegankelijke theorieën of gedachten’.

De Logografen zoeken steun
Financiering
De Logografen zijn op zoek naar investeerders met durf, om een nieuw genre in de uitgeverij en het
medialandschap te starten.

Burgerdetectives
Zonder kopij geen Logografen. Het team is altijd op zoek naar detectives, op zoek naar verloren of onbekende
denkers en theorieën. Ook sponsoring door de inbreng van (wetenschappelijke) publicaties is welkom.

LogografenRegiekamer
Het BurgerBeeldBuis team zoekt ‘leden’ voor de Logografen. Beginnende schrijvers met een open blik en een
maatschappelijke antenne en studenten journalistiek zijn altijd welkom om ons team te versterken.
Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer informatie?
info@periklesstichting.nl
De Periklesstichting is een SDG Projectenfabriek voor het democratiseren van de democratie en economie.
Hiertoe nodigt ze burgers, bestuurders, ondernemers en kundigen uit, om op persoonlijke titel oplossingen te
bedenken voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag.
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