Persbericht

Anna Enquist met nieuwe dichtbundel in Amen
Vrijdag 11 december wordt er in De Literaire Hemel gesproken over “Hoor de stad”,
de 24 november verschenen dichtbundel van Anna Enquist, “Een vrouw van ivoor”,
de nieuwe roman van Johan Veenstra en over Frans Kellendonk, die 25 jaar geleden overleed.
Door het succes van haar romans als “Het Meesterstuk” (1994) en “Het geheim” (1997) zou je bijna
vergeten dat Anna Enquist debuteerde als dichteres met de bundel “Soldatenliederen” (1991). Ze
kreeg hiervoor de C. Buddingh’-prijs. Daarna volgden nog zeven poëziebundels.
In 2013 werd zij gevraagd stadsdichter van Amsterdam te worden. Anna Enquist woont in haar
geboortestad Amsterdam, maar had er niks mee. Ze vond het er te druk, te vies en gevaarlijk. Door
haar kleinzoon, voor wie de stad een feest van ongekende ontdekkingen is, ging ze er met andere
ogen naar kijken. De weerslag is te vinden in “Hoor de stad”. Met deze nieuwe bundel wordt extra
luister bijgezet aan haar 70

ste

verjaardag, ter gelegenheid waarvan ook haar romans opnieuw zijn

uitgebracht.
Johan Veenstra werd december 2006 in De Literair Hemel geïnterviewd over zijn autobiografische
roman “Een brogge van glas”. Personages uit dit boek komen ook voor in “Een vrouw van ivoor”.
Hoofdpersoon is Aichata Guei. Zij moest tijdens de burgeroorlog haar land ontvluchten. In zijn nieuwe
roman vertelt Johan Veenstra hoe zijn en haar leven elkaar kruisten.
2015 is Frans Kellendonk-jaar. De schrijver overleed in 1990, net negenendertigjaar oud. Hij was een
van de meest getalenteerde en spraakmakende auteurs van zijn generatie. Zijn roman “Mystiek
lichaam“ (1986) veroorzaakte een literaire rel. Jaap Goedegebuure werkt aan zijn biografie en stelde
samen met Oek de Jong een brievenboek samen. Kellendonk was een echte Romanticus, een
moeilijke man, kritisch op zichzelf en op anderen en een gereserveerde persoonlijkheid. In zijn brieven
zie je hem zonder bolster.
Muziek: Dore Mulder, piano
Presentatie: Albert Haar en Annette Timmer
De Literaire Hemel, vrijdag 11 december 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

