Nieuwsbrief

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}}, dit is de derde nieuwsbrief van
AFThvanderHeijden.info

Onze derde lezersbijeenkomst.
Na de lezingen van Jan Brands en Marc van
Oostendorp gaan we op 15 mei luisteren
naar Sander Bax.
Bax Hij werkt als universitair
hoofddocent Literatuurwetenschap,
Cultuurgeschiedenis en Vakdidactiek
Nederlands aan de Universiteit van Tilburg.
De lezing van Sander vertrekt vanuit

de roman Mooi doodliggen die op dit
moment op een akelige manier

actueel is. Hij wil laten zien dat in die
roman, de interviews van A.F.Th.
daaromheen en de receptie ervan
verschillende vormen van
schrijverschap samenkomen: A.F.Th. als publieke intellectueel die een
roman schrijft over de actualiteit, A.F.Th. als autonoom schrijver en A.F.Th.
als literaire beroemdheid, ook door de autobiografische laag. Naar
aanleiding van deze duiding van constructie, presentatie en receptie
van Mooi doodliggen zal Sander reflecteren op de positie van A.F.Th. van
der Heijden in de literatuurgeschiedenis.
In 2015 publiceerde Sander De Mulisch Mythe. Harry Mulisch: schrijver,
intellectueel, icoon. Momenteel werkt hij aan de biografie van de schrijver
Bernlef en aan een literatuurgeschiedenis van de twintigste eeuw.
In De literatuur draait door (2019) laat Sander zien hoe het schrijverschap
van de 21ste eeuw sterk beïnvloed wordt door de wetten van de
mediacultuur.

Wil je de bijeenkomst op 15 mei in de bibliotheek van Geldrop bijwonen? Er is plaats
voor 20 donateurs (gratis) en 10 niet-donateurs (€ 7,50)
Je staat bij ons ingeschreven als {{donateur}}.
{{donateur}}
• Je bent donateur en je wil de lezing bijwonen? Meld je hier aan.
• Je bent donateur en je wil de lezing online bijwonen? Alle donateurs krijgen op
zaterdag 14 mei per mail een inlog-link naar de uitzending. Tijdens de uitzending kun
je vragen voorleggen aan Sander.
• Je bent geen donateur, maar je wil de lezing wel bijwonen? Je kunt op de pagina
Community van de site een kaartje (€ 7,50) kopen.
T.z.t. zal de lezing ook op de site te bekijken zijn.
Adres: Bibliotheek Geldrop, Heuvel 94, 5664 HN Geldrop. Aanvang 11:00.

De Community...

We willen nu toch echt van de benaming 'Community' af!
Op een eerdere vraag kregen we een paar leuke reacties binnen, maar we roepen nu

alle lezers op hun creativiteit los te laten op een benaming die de vele liefhebbers van
A.F.Th. van der Heijden eer aandoet. Mail je vondst naar info@afthvanderheijden.info.
De inzendig sluit op 14 mei 20:00.

De nieuwe naam en de winnaar worden na de lezing van Sander Bax bekend gemaakt;
de inzender ervan ontvangt een uniek verzamelobject dat we 15 mei presenteren. Het
kent een oplage van slechts 70 exemplaren, en is gesigneerd door A.F.Th. van der
Heijden.

Word donateur en ontvang deze
exclusieve novelle

Wil je officieel deel uitmaken van onze 'community' en ons
steunen, dan koop je hier exclusief de novelle “Ik zou van
de hoge, ik zou in het diepe”. Daarmee wordt je donateur
en kun je tot 1-1-2025 alle bijeenkomsten en seminars
gratis bijwonen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@afthvanderheijden.info toe aan uw adresboek.

