Persbericht
Alexander Münninghoff, winnaar Libris Geschiedenis Prijs, vertelt over De Stamhouder in
Amen
Vrijdag 13 november is Alexander Münninghoff een van de gasten in De Literaire Hemel.
De journalist, slavist en Ruslandkenner heeft veel succes met “De stamhouder”. Het boek is
autobiografisch en berust op feiten en familieverhalen. Het begon met de vondst van een SS-helm op
zolder en eindigde met de conclusie dat zijn vader nooit van hem heeft gehouden.
Zondag 25 oktober kreeg Münninghoff de Libris Geschiedenis Prijs, voor het beste historische boek
van het afgelopen jaar. “De stamhouder” stond op de longlist van de Gouden Boekenuil en maakt nu
kans op de NS Publieksprijs 2015.
“Een overweldigend boek, geschreven met beheerste passie en subtiele humor. Ik heb het ademloos
uitgelezen”, aldus Anna Enquist, die overigens in december naar café De Amer komt.
Marga Zwiggelaar uit Hoogeveen debuteert onder de naam Annije Maria Brans met de dichtbundel
“Niks is zo hiete as old ies”. Ze schreef de gedichten in de afgelopen drie jaar, nadat ze was
vertrokken als conservator van museum De 5000 Morgen. Ze zei daarover: “in al mijn gedichten zit
een link met mijzelf. Iets raakt mij en dan ga ik het observeren. Het is de wereld door mijn ogen en
mijn pen”.
2015 is het vijftig jaar geleden dat schrijver en advocaat F.Bordewijk (1884-1985) overleed. Hij is
bekend van zijn romans “Blokken”, “Bint” en “Karakter”. Niels Klinkenberg is een achterneef van
Bordewijk. Zijn opa was in de jaren dertig als rector magnificus in Groningen veel beroemder dan zijn
broer Ferdinand, toen een beginnend schrijver. Klinkenberg heeft met een aantal vrienden vorig jaar
het Bordewijkgenootschap opgericht dat het bijzondere literaire werk onder de aandacht van een groot
en breed publiek wil brengen.
Muziek: Maarten Koekkoek, piano
Presentatie: Albert Haar en Annette Timmer
De Literaire Hemel, vrijdag13 november 2015 in café De Amer in Amen
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 15,00, jongeren t/m 21 jaar € 10,00
Nadere informatie: Albert Haar, 0528 – 374392 / 06 – 27074771
Het complete najaarsprogramma is te vinden op www.literairehemel.nl

