Spraakmakende Boeken
2020/2021

Een jaarlijkse serie van 7 lezingen over literatuur
(door Coronavirus dit jaar 8)*
24 september NB: Vervroegde aanvang: 19.30 uur!
Francesca Melandri: De lange weg naar Rome (Cossee, 2018)
Spreker: dr. Els Jongeneel
29 oktober
Manon Uphoff: Vallen is als vliegen (Querido, 2019)
Spreker: prof.dr. Mathijs Sanders
19 november
Hillary Mantel: De spiegel en het licht (Meridiaan Uitgevers, 2020)
Spreker: dr. Hans Jansen
10 december
(Her)ontdek een meesterwerk
Multatuli: Max Havelaar (Books Pub, 2018)
Spreker: prof.dr. Jacqueline Bel (Multatuli-leerstoel)
28 januari
Rachel Cusk: Transit (De Bezige Bij, 2016)
Spreker: dr. Jeanette den Toonder
4 maart
Johan Harstad: Max, Mischa & het Tet-offensief (Podium, 2018)
1200 pagina’s. Begin op tijd!
Spreker: dr. Suze van der Poll
8 april
Olga Tokarczuk (Nobelprijs 2018): De rustelozen
(Singel Uitgeverijen, 2019)
Spreker: dr. Sander Brouwer
20 mei
Ocean Vuong: Op aarde schitteren we even (Hollands Diep, 2019)
Spreker: prof.dr. Barend van Heusden
*NB: Mochten in september lezingen in de Offerhauszaal nog niet zijn toegestaan,
dan zullen er opnames worden gemaakt die op de site zullen worden geplaatst.
Wanneer de lezingen wel met publiek mogen worden gegeven, zal reservering
wellicht noodzakelijk zijn. We zullen u daarover via de website informeren.

Donderdag, 19.45 - 21.30 uur
Offerhauszaal, Academiegebouw

Over Spraakmakende Boeken
Spraakmakende Boeken is een jaarlijkse serie van 7 lezingen door
vooraanstaande specialisten die telkens een literair werk bespreken
dat op het moment sterk in de belangstelling staat.
• Deze lezingen worden aangeboden door de Faculteit der Letteren,
Rijksuniversiteit Groningen.
• Iedereen is welkom, maar i.v.m. RIVM-maatregelen kan het nodig zijn u
aan te melden. U vindt daarover meer informatie op de website. U kunt
de lezing ook volgen als u het boek nog niet heeft gelezen.
• Bij de eerste drie lezingen is er een boekentafel aanwezig van
boekhandel Van der Velde.
• De lezingen worden op woensdagavonden herhaald in de Bibliotheek
Leeuwarden.
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