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Lévi Weemoedt
(1948) heeft een vervolg geschreven
op zijn eerste roman De ziekte van
Lodesteijn (uit 1986 en in 2018 opnieuw uitgebracht). Dankzij de coronacrisis vond hij eindelijk tijd en
inspiratie om het verhaal waaraan hij
zoveel jaar werkte af te maken. Het nut
van Lodesteijn is een caleidoscopische
novelle, een tragikomisch verslag van
Lodesteijns strijd tegen de eenzaamheid, de stilte en
het machteloze gevoel van nutteloosheid.
Samen met Vic van Reijt maakte Weemoedt een keuze
uit zijn mooiste gedichtjes die niet meer in druk zijn.
Het leven is zo eenzaam niet is een treffende greep uit
zijn droevigste hoogtepunten.

Aafke Romeijn

Rinske Hillen

(1986) is schrijver en muzikant. In 2018
verscheen haar debuutroman Concept M
die werd genomineerd voor de Prijs voor
het Beste Boek voor Jongeren. In 2020
kwam haar dichtbundel Leegstand uit.
En nu is er 7B, het vervolg op Concept M
maar ook zelfstandig te lezen.
In Oost-Groningen is anno 2040 een stad
verrezen om militairen te huisvesten die
trainen voor een grondstoffenoorlog. In deze gemeenschap worstelt een oorlogsveteraan met dromen over zijn
beste vriend die tijdens een missie op mysterieuze wijze is
verdwenen, terwijl een infiltrant van de Europese geheime
dienst probeert te achterhalen wie in het complex staatsgeheimen lekt.

(1975) studeerde filosofie en rechten in
Amsterdam en Cambridge. Voor haar
debuutroman Houtrot (2017) ontving
ze de ANV Debutantenprijs en werd ze
genomineerd voor De Bronzen Uil.
Houtrot werd ook in de Duits lovend
ontvangen. Mannenmaal is haar tweede
roman. Kinderarts Wout Vreibloet ligt
onder vuur omdat hij een ernstig zieke
baby wil helpen sterven. Tussen zijn vrouw, de kunstjournaliste Eva en haar ex, de kunstenaar Ben Roovers bloeit
de liefde weer op. Als de spanningen toenemen, besluit
Wout Ben op te zoeken en ontstaat er een duister verbond binnen deze driehoeksverhouding.

Dirk Wolthekker
(1959), geboren in Groningen, is historicus, politicoloog, journalist en onderzoeker. Hij schreef o.a. een
veelgeprezen biografie van verzetsstrijder en oud-burgemeester van Amsterdam Gijs van Hall en Terug naar Beilen,
een kleine biografie van zijn grootvader,
de Drentse SDAP-wethouder Jan Egberts Eleveld. Bij toeval ontdekte Wolthekker dat er een Roelfina in de familie was geweest.
In Verre verwachtingen ontrafelt hij haar driedubbele
emigratieavontuur tegen de achtergrond van de Nederlands en Chileens sociaaleconomische en politieke
ontwikkelingen rond 1900.

Rik Andreae
(1950) groeide op in Emmen en woont
sinds 1975 in Groningen. Hij is
dichter,vertaler, beeldend kunstenaar.
Landschap met blauwe schutting is zijn
vijfde bundel. Zijn gedichten raken het
denkbeeldige en de uitzonderingen
erop. Hij schrijft over het waarnemen,
over dat waarmee hij wakker wordt en
over gebeurtenissen onderweg. Of hij
nu in het Valtherbos is, door Düsseldorf loopt of door
het digitale woordenboek browset. De afgelopen jaren
heeft Andreae met zijn Nederlandstalige poëzie veel
prijzen in de wacht gesleept. Zo behaalde hij drie keer
de eerste plaats bij de jaarlijkse Poëziewedstrijd van de
Poëziemarathon en won hij de SNS-Literatuurprijs 2001.

Marie-José ten Cate
(1953) woont in Groningen waar ze jarenlang actief is geweest als zelfstandig
organisatieadviseur en interim-manager.
Kavelkind is haar debuutroman.
Ze begon ermee tijdens haar opleiding
aan de Schrijversvakschool in Groningen, die ze in 2018 afrondde.
Op 21 december 1971 haalde Tubbergen het landelijke nieuws vanwege een
opstand van boeren over de stemming om een ruilverkaveling. De overgrote meerderheid van de boeren was
faliekant tegen het plan en er vonden ’s middags rellen
plaats met grootschalige vernielingen. De ME greep toen
hard in. Ten Cate baseerde zich voor haar verhaal op de
historische feiten.

Betje Wolff (1738-1804) en Aagje
Deken (1741-1804) schreven samen De
historie van mejuffrouw Sara Burgerhart.
Het is waarschijnlijk de bekendste
brievenroman uit de Nederlandse literatuur, een nieuw genre waarin je de ontwikkeling van verschillende personages
goed kon volgen. Het is een pleidooi om
jonge vrouwen zelfstandig keuzes te
laten maken. Tonnus Oosterhoff (1953) hertaalde het
werk naar modern Nederlands. Oosterhoff is dichter en
schrijver. In 2012 ontving hij de P.C. Hooftprijs voor zijn
poëzie.

W.F. Hermans (1921-1995) wordt beschouwd als één van de grootste naoorlogse schrijvers van Nederland. Hij
behoort met Gerard Reve en Harry Mulisch tot ‘de Grote Drie’. Hij schreef naast
bekende romans als Nooit Meer Slapen
en Onder Professoren ook verhalen, essays, poëzie, vertalingen en toneelwerk.
Hermans’ honderdste geboortejaar wordt
gevierd met een keur aan evenementen en uitgaven.
Begin december verschijnt deel 22 van de Volledige Werken. Hermans-kenner Wilbert Smulders vertelt over de
humeurige schrijver die ook heel humoristisch kon zijn.

Stijn Streuvels (1871-1969) is bekend
van o.a. De vlaschaard en De teleurgang
van de Waterhoek. Beide boeken zijn
verfilmd. Hij kreeg verschillende literaire prijzen, waaronder de Prijs der
Nederlandse Letteren voor zijn hele
oeuvre. Dorpsleven en natuur zijn twee
kernbegrippen in zijn werk.
In de Privédomein-reeks is Ingooigem.
Herinneringen uit Het Lijsternest verschenen met een
nawoord van zijn kleindochter
Leentje Vandemeulebroecke. Eerder zette zij zijn
Volledig werk om in nieuwe spelling.
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Stichting De Literaire Hemel is in 2001 opgericht met als
doel de bevordering van meertalige literaire activiteiten.
In de periode oktober tot mei organiseert de stichting
7 bijeenkomsten in café De Amer in Amen, vlakbij Assen.
Onder de naam ‘De Literaire Hemel’ wordt iedere
tweede vrijdagavond van de maand aandacht besteed
aan Nederlandse en Nedersaksische literatuur.
Schrijvers worden geïnterviewd over hun werk, lezen
voor en signeren na afloop. In de rubriek ‘Hemel of Hel’
worden herinneringen opgehaald aan een overleden
auteur. In de boekenstand is het werk van de auteurs
verkrijgbaar.

Programma
najaar 2021

Toegangskaarten kun je bestellen via e-mail
reservering@literairehemel.nl

Met o.a.:
Lévi Weemoedt
Tonnus Oosterhoff
Aafke Romeijn
W.F. Hermans (1921-1995)

www.literairehemel.nl

en Joep van Ruiten.
Belangrijk om te weten
- Vergeet het coronatoegangsbewijs met de QR-code en
je identiteitsbewijs niet.
- Kom i.v.m. mogelijk langere rijen (bij de coronatoegangs- en kaartcontrole) op tijd.
- Heb je klachten of twijfel je of het verstandig is om te
aan, breng ons dan op de hoogte 06 27074771

De activiteiten van Stichting De Literaire Hemel
zijn mede mogelijk dankzij:
De Bosvogel Coaching
Dagblad van het Noorden
GlobalTextware, Groningen
Gemeente Aa en Hunze
Van der Velde Boeken

Elke 2e vrijdag van de
maand in café De Amer,
Amen 20 in Amen
Aanvang 20.15 uur
Toegang € 18,50 incl.
2 consumpties

