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Nederland Leest 
Nederland Leest is dit jaar tot 

mijn grote vreugde gewijd aan het 

korte verhaal. De Zeer-Korte-

Verhalenschrijver A.L. Snijders 

verzamelde verhalen van o.a. 

Tommy Wieringa, Nescio, Hugo 

Claus, Ischa Meijer, Sanneke van 

Hassel en Maartje Wortel. 

Uiteraard heel jammer dat hij mijn 

grote favoriet Anneloes Timmerije 

over het hoofd zag, maar daar 

heb ik het volgende op gevonden. 

Op 26 november organiseer ik een 

open leeskringavond in de 

bibliotheek van Veldhoven. In 

kleine groepen bespreken we 

diverse verhalen uit de Nederland-

Leestbundel. Zelf ben ik dan als 

leeskringbegeleider actief, maar ik 

krijg ook steun van Stefanie 

Riemath en Janny Korver. En   
mocht het héél druk worden, dan zal ik meer leeskringbegeleiders optrommelen. 

Welke verhalen we precies bespreken, hoor je nog van mij of via de bibliotheek. 

 

Dansen 

Bovenstaand is één onderdeel van het programma. Het andere onderdeel neemt 

de amateurtheatergroep Meer Vreugde Kern uit Veldhoven voor haar rekening. De 

groep brengt het verhaal Dansen uit de verhalenbundel Slaapwandelen bij 

daglicht van Anneloes Timmerije op de planken. Ik heb al meerdere malen met 

veel voldoening met de Meer Vreugde Kern samengewerkt en ik heb er alle 

vertrouwen in dat de groep er weer iets mooi van zal maken. 

Dansen illustreert welke desastreuze gevolgen de bezuinigingen in de thuiszorg 

hebben voor zowel het zorgend personeel als voor de cliënten. Het verhaal gaat 

over thuiszorgster Karin die dagelijks bij mevrouw Lammers komt. Karin heeft 

veel te weinig tijd voor haar cliënten, mevrouw Lammers, alleen op de wereld, 

heeft veel te veel tijd. Ze wil Karin een lesje leren en haar laten ervaren hoeveel 

minuten er in een dag zitten. 

Anneloes Timmerije is ook nieuwsgierig naar de uitvoering o.l.v. regisseur Ad van 

den Broek. Ze zal daarom zelf aanwezig zijn. Na de opvoering heb ik een klein 

dubbelinterview met schrijfster en regisseur. 
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26 november 2015, aanvang 20 uur, bibliotheek Veldhoven, entree €5,-.  

Geef je hier op. 

 

 

 

 

 
 

 

Spreken over Lezen 
Voor Senia, initiatiefnemer achter meer dan 800 leesgroepen, schrijf ik al vele 

jaren analyses met discussietips voor leeskringen. Het evenement Spreken over 

Lezen, dat Senia op woensdag 4 november in Utrecht organiseert, belooft zeer 

interessant te worden.  

Of je nu van geschiedenis houdt, van filosofie of literatuur, er zit voor elk wat wils 

in het programma. In drie rondes kun je steeds kiezen uit vier mogelijkheden. Ter 

plekke kun je beslissen waaraan je meedoet. Gast is o.a. filosofe Stine Jensen die 

vertelt over de verleiding om online te zijn. Dichteres Marjoleine de Vos spreekt 

over de verbinding tussen in je eentje lezen en er in de leeskring over praten. 

Literair critica Elsbeth Etty heeft het over het nut van professionele recensies voor 

de leeskring. Ook kun je een masterclass Poëzie lezen volgen bij Anne Vegter, 

dichter des vaderlands. 

Kijk hier voor het programma. Bestel hier toegangskaarten. Hier vind je 

informatie over de bereikbaarheid van de locatie. 

 

4 november 2015, aanvang 13 uur, Congrescentrum Het Vechthuis, 

Jagerskade 13-15, Utrecht, entree €27,50.  

 

 

 

 

 

 

 
De Boekensalon 
Zoals jullie weten maak ik deel uit van de redactie van Boek-delen, het meest 

informatieve tijdschrift voor lezers en leesclubs. Inmiddels heeft Boek-delen een 

make-over ondergaan. Het verschijnt nu onder de naam de Boekensalon. De 

praktische, kritische, diepgaande en toegankelijke achtergrondinformatie heeft 

een nieuw en fris jasje. 

 

http://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/agenda/veldhoven-leest-zeer-korte-verhalen.html
http://www.senia.nl/sprekenoverlezen/programma.html
http://www.senia.nl/congres-aanmelden.html
http://www.senia.nl/sprekenoverlezen/info.html
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Samen lezen in een leesclub en verdieping van je 

leeservaring staan centraal in de Boekensalon. Twee 

uitgebreide auteursdossiers bieden die verdieping, net als 

de tientallen discussietips die je door het blad heen en op 

de site vindt. De leesclubtips helpen je om iets bijzonders 

van je leesclubbijeenkomst te maken. Daarnaast 

selecteert het blad de leukste gadgets, stelt ze leesclubs 

aan je voor en neemt ieder nummer je mee op reis. De 

Boekensalon is een verrijking voor iedereen die meer uit 

zijn leeservaring wil halen. 

 

In het septembernummer: 

 Korte-verhalentips van Jet Steinz. 

 Bijzondere winacties. 

 Interview Inge Schilperoord. 

 Dossiers Jan Vantoortelboom en Esther Freud. 

 Tips voor je leesclubbijeenkomst. 

 Tientallen discussietips. 

 

Als je nu een abonnement neemt, ontvang je een gratis boekenpakket: 

http://www.deboekensalon.nl/magazine 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ken je anderen voor wie deze Nieuwsbrief interessant kan zijn? Doorsturen mag, 

graag zelfs! 

 

Meer info, vragen, opmerkingen, aanmelden of afmelden: 

info@marlenelunter.nl - www.marlenelunter.nl  

 

Leeskringen 

Op verschillende leeskringen zijn nog een paar plaatsen vrij: 

 Geldrop, dinsdagmiddag. 

 Gilze-Rijen, donderdagochtend. 

 

Dit is de nieuwsbrief van Literair Bureau Marlene Lunter. Mijn doel is lezers en 

deelnemers aan leeskringen zoveel mogelijk plezier aan een boek te laten 

beleven. 

 

http://www.deboekensalon.nl/magazine
mailto:info@marlenelunter.nl
http://www.marlenelunter.nl/

