LITERAIRE AVOND
Moderne Palestijnse literatuur
‘Als we elkaar verhalen vertellen,
zullen we begrip krijgen voor elkaars leven’
Susan Abulhawa

Over het conflict tussen Israël en de Palestijnen zijn
veel uiteenlopende meningen. Het is vaak moeilijk om
in Nederland de berichtgeving goed te interpreteren
en op waarde te schatten. Een heel andere invalshoek om mensen te leren kennen wordt ons geboden
via de kunst en de literatuur. In boeken en verhalen
maken we mensen mee in de veelkleurigheid en veelzijdigheid van hun dagelijkse leven. We ontdekken
dat ieder mens verschillende kanten heeft, goede en
minder goede. Zo kweken literaire verhalen inzicht en
begrip in andere mensen en culturen. In Nederland is
veel aandacht voor de moderne literatuur uit Israël.
Veel minder bekend en vertaald zijn boeken van
Palestijnse schrijvers. Toch zijn er Palestijnse auteurs
met werken in het Engels en het Nederlands die zeker
de moeite waard zijn om te lezen en te bespreken.
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Hebt u belangstelling om een literaire avond te
houden rondom het werk van een van deze auteurs?
Laat het dan weten!

Hoe gaat het?
• U zorgt voor een groep die de literaire avond wil

bijwonen. Dat kan uw eigen leeskring, vriendengroep of gespreksgroep zijn maar ook een groep
die u speciaal voor de gelegenheid bij elkaar brengt.
Als richtlijn gaan we uit van 5 tot 15 mensen.

•

In overleg kiest u een boek, een datum en een
locatie. Dit kan bij iemand thuis zijn.

•

Het boek wordt voorafgaand aan de literaire avond
door iedereen gelezen.

•

Op de avond zelf verzorgt Marianne Dagevos een
inleiding over het boek en is er volop gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen, vragen en
discussie.

Wie organiseert dit?

Marianne Dagevos is een fervent lezer van literatuur
uit alle windstreken. Zij studeerde literatuurwetenschap en geeft regelmatig gastlessen en presentaties.
In de afgelopen jaren heeft zij Israël en Palestina een
aantal keren bezocht en zich verdiept in de Palestijnse
kwestie. Zij is betrokken bij de Nederlandse stichting
Vrienden van Hope Flowers, een school in Bethlehem
die zich sterk maakt voor weerbaarheidsonderwijs en
traumabehandeling voor kinderen tussen 6 en 14 jaar.

Wat kost het?

De literaire avond is een activiteit in co-creatie. Organisatie en ontvangst zijn voor rekening van de initiatiefnemer en de groep, evenals de eventuele aanschaf
van het boek. De inleiding wordt (kosteloos) verzorgd
door Marianne Dagevos. Na afloop is een vrije gave
mogelijk voor de Hope Flowers School.

Meer informatie?

Zie www.vriendenvanhopeflowers.nl
Of stuur een mail naar marianne@marcada.nl

