
WINTERNACHTEN 2018 - Saturday Night Unlimited
zaterdag 20 januari 2018 - 20.00 tot 01.00 - Theater aan het Spui & Filmhuis Den Haag

theater zaal 1 theater zaal 2 theater foyer filmhuis zaal 1 filmhuis studio
20.00 Grenzen en geheime deuren

 Ghayath Almadhoun, Mohsin Hamid, Paul
Scheffer, Hassnae Bouazza (gespreksleider),
Amer Shanati (muziek), Gerda Dendooven
(tekenaar).
 

Hoe gaan we om met grenzen in tijden van
globalisering? Gesprek, omlijst door muziek en
illustraties, over noodzaak en onmogelijkheid
van nationale grenzen. Engelstalig. Tot 20.50.

20.00 Nederland op de sofa: Marjolijn van
Heemstra

 Damiaan Denys, Marjolijn van Heemstra.
 

Komt een land bij de psychiater! De schrijver,
theatermaker en actrice vertolkt de rol van
Nederland, tussen hoop en vrees.
Nederlandstalig. Tot 20.40.

20.00 Marx vandaag
 Gustaaf Peek, Gerlinda Heywegen

(presentator).
 

Inleidend gesprek bij de vertoning van The
Young Karl Marx. Schrijver Gustaaf Peek over
zijn pamflet Verzet! Pleidoor voor communisme.
Nederlandstalig. Tot 20.20.

20.10 Saturday Night Wintercafé: Spot on
Young Poets

 Charlotte Van den Broeck, DJ Socrates, Paula
Golunska, Sanam Sheriff, Francis Broekhuijsen
(presentator).
 

Leerlingen van middelbare scholen uit Den
Haag met hun eigen poëzie, resultaat van
workshops gegeven door het Haagse
Dichtersgilde. De dichters Sanam
Sheriff, Charlotte Van den Broeck en
scholieren-dichter Paula Golunska treden met
hen op. Tweetalig NL/EN.

20.25 Film: The Young Karl Marx
  

Marx ontmoet in 1844 Friedrich Engels; 4 jaar
later schrijven zij het Communistisch Manifest;
film over de geboorte van de
arbeidersbeweging. Engelstalig, Nederlands
ondertiteld. Tot 22.25.

20.25 Boek van mijn leven: Grazyna
Plebanek

 Grażyna Plebanek, Arjan Peters (presentator).
 

Wat zegt het favoriete boek over de schrijver?
Laat u inspireren! Engelstalig. Tot 20.45.

20.50 Boek van mijn leven: Magda Cârneci
 Magda Cârneci, Arjan Peters (presentator).

Engelstalig. Tot 21.10.

20.55 De straten van Istanbul - verzet en
poëzie

 Irina Baldini, Çağlar Köseoğlu, Efe Murad.
 

Verhalen, gedichten en dans over de literaire
kaart van Istanbul, vijf jaar na de Gezi-opstand.
Engelstalig. Tot 21.40.

20.55 Books Unlimited: Nino Haratischwili
en Alain Mabanckou

 Nino Haratischwili, Alain Mabanckou, Lisa
Weeda (gespreksleider).
 

Twee interviews. Maak kennis met
internationale topschrijvers en hun nieuwe
bestsellers: Het achtste leven (Haratischwili) en
Prins Peper (Mabanckou). Engelstalig.
Tot 21.55.

21.00 Saturday Night Wintercafé
 Francis Broekhuijsen, DJ Socrates.

 

In het Wintercafé komen schrijvers en publiek
samen. Presentator Francis Broekhuijsen en
DJ Socrates zorgen voor de aangename sfeer.
Drink wat, eet wat, ga langs bij de schrijvers die
signeren bij Van Stockum Bookshop in de
foyer.

 
Signeersessies bij Van Stockum Bookshop:

 20:30-21:00: David Van Reybrouck, Rodaan Al
Galidi, Fatma Aydemir

 21:00-21:30: Grazyna Plebanek, Mohsin
Hamid, Ghayath Almadhoun en Anne Vegter

 22:00-22:30: Nino Haratischwili, Alain
Mabanckou

 23:00-23:30: Peter van Dongen

21.20 Boek van mijn leven: Marjolijn van
Heemstra

 Marjolijn van Heemstra, Arjan Peters
(presentator). Nederlandstalig. Tot 21.40.

21.45 Boek van mijn leven: Sanam Sheriff
 Sanam Sheriff, Arjan Peters (presentator).

Engelstalig. Tot 22.05.
22.00 De woede van Europa - over de
binnenste buitenstaanders van Europa

 Fatma Aydemir, Magda Cârneci, Rodaan Al
Galidi, Marjolijn van Heemstra, Grażyna
Plebanek, David Van Reybrouck
(gespreksleider), Amer Shanati (muziek),
Stefka (muziek), Gerda Dendooven (tekenaar).
 

Warschau, Berlijn, Brussel, Boekarest:
stellingnames over en duiding van de woede in
Europa. Met gedichten en muziek als
contrapunt. Engelstalig. Tot 23.00.

22.00 Den Haag - fragmenten van een
verborgen stad

 Hizir Cengiz, Mira Feticu, Max Lerou.
 

Speciaal voor Winternachten
festival voeren drie Haagse auteurs u in hun
nieuwe verhaal of gedicht mee naar onbekend
Den Haag. Tweetalig NL/EN. Tot 22.25.

22.10 Boek van mijn leven: Charlotte Van
den Broeck

 Charlotte Van den Broeck, Arjan Peters
(presentator). Nederlandstalig. Tot 22.30.

22.30 Het verstrippen van Van Dis
 Peter van Dongen, Paul van der Gaag

(gespreksleider).
 

Peter van Dongen bewerkte Adriaan van
Dis' Familieziek tot beeldroman, over een
Indisch gezin dat probeert te aarden in het
Holland van de jaren 50. Nederlandstalig.
Tot 23.00.

22.35 Batman Nation
 Fenno Werkman, Gerlinda Heywegen

(presentatie).
 

Leer Batman beter kennen in deze
aanstekelijke collage van Batman-fragmenten
en win een originele Batman-tekening van
Romano Molenaar. Nederlandstalig. Tot 00.05.

22.35 Boek van mijn leven: Efe Murad
 Efe Murad, Arjan Peters (presentator).

Engelstalig. Tot 22.55.

23.05 Afstand en nabijheid - dichten in tijden
van oorlog

 Ghayath Almadhoun, Anne Vegter, Amer
Shanati (muziek), Stefka (muziek), Gerda
Dendooven (tekenaar).
 

Poëzie en muziek in een voor het festival
gemaakte performance gebaseerd op
dichtbundel Ik hier jij daar van Vegter en
Almadhoun. Engelstalig. Tot 23.45.

23.05 Boek van mijn leven: Fatma Aydemir
 Fatma Aydemir, Arjan Peters (presentator).

Engelstalig. Tot 23.25.

23.45 Dancing into the Saturday Night
 DJ Socrates, Francis Broekhuijsen

(presentator).
 

Hit the dance floor! Tot 01.00.

Programmawijzingen: Helaas kan Adriaan van Dis niet deelnemen aan het festival.



theater 1
20.00-20.50
23.05-23.45

GHAYATH ALMADHOUN (Damascus, 1979) behoort tot een
nieuwe generatie jonge geëngageerde Arabische schrijvers. Weg
van Damascus, een Nederlandse verzameling van zijn gedichten,
stond in 2015 wekenlang in de top tien van best verkochte
poëziebundels. In 2017 verscheen Ik Hier Jij Daar, een bundel
die hij schreef met dichter des vaderlands Anne Vegter. Almad-
houn werd geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp als zoon
van een Palestijnse vader en een Syrische moeder. Hij studeerde
Arabische literatuur en werkte als cultureel journalist in Damas-
cus waar hij ook een poëziehuis oprichtte. In 2008 vroeg hij
politiek asiel aan in Zweden. Daar verschenen twee poëziebun-
dels van zijn hand. Een ervan schreef hij samen met de Zweedse
Marie Silkeberg, met wie hij ook poëziefilms maakte.
Zijn poëzie is doortrokken van gevoelens van heimwee en schuld
van een jonge intellectueel die zijn geboorteland heeft verla-
ten. Zijn werk is inmiddels in vele Europese talen en het Chinees
vertaald.

theater 1
22.00-23.00
filmhuis studio
23.05-23.25

FATMA AYDEMIR (Karlsruhe, 1986) maakte in 2017 indruk met
haar controversiële debuutroman Ellbogen. De roman werd
bekroond met de Klaus-Michael-Kühne-Prijs. Aydemir, klein-
dochter van Turkse arbeidsmigranten, vertelt over een meisje
met Turkse voorouders dat zo gefrustreerd is door de discrimina-
tie die ze dagelijks meemaakt, dat ze in een dronken bui een
student voor de metro duwt en vervolgens naar Turkije vlucht.
Ze voelt geen berouw. ‘Ellbogen is een stomp in de maag. Of
beter gezegd, twee. Eén voor de misogyne Turkse gemeenschap.
En één voor de huichelarij van onze o zo liberale samenleving.’,
schreef Süddeutsche Zeitung. Aydemir studeerde Duits en
Amerikanistiek in Frankfurt. Ze schrijft o.a. voor de krant taz
over popcultuur en Turkije. Ze zette ook het tweetalige webpor-
taal taz.gazete op als reactie op de beknotting van de persvrij-
heid in Turkije.

theater 1
20.55-21.40

IRINA BALDINI treedt op als performer in galeries en musea en
choreografeert voor zowel theater als op locatie. In 2013 richtte
ze samen met drie andere kunstenaars de 4bid Gallery in Am-
sterdam op, een plek voor experimenten en locatie voor ontwik-
keling van tijdelijke culturen met dwarsverbanden naar meerde-
re disciplines en landen. Ze was ook mede-oprichter van het
kunstproject Highs & Lows, een performance-avond in OT301
(Amsterdam) die internationale hedendaagse choreografie
verbindt met live art. Baldini laat zich inspireren door een
opening, een begin of antwoorden vinden op onuitgesproken
vragen. Momenteel werkt ze aan een nieuwe productie die in
juni 2018 in première gaat tijdens de Biennale Danza in Venetië.

theater 1
20.00-20.50

HASSNAE BOUAZZA (Marokko, 1973) schrijft opiniestukken in
diverse media. Ze stelde een bundel samen met verhalen over
sterke Arabische vrouwen, Achter de Sluier (1999), in een
poging het Nederlandse clichébeeld van de Arabische vrouw bij
te stellen. Ze deed research voor de VPRO en maakte program-
ma’s voor diverse omroepen. Daarnaast is ze vertaalster en
redacteur literaire programma’'s voor Writers Unlimited Winter-
nachten. Bouazza studeerde Engels en is een fervent twitteraar.
In 2013 verscheen haar boek Arabieren kijken, de alledaagse
revolutie en in 2014 maakte ze de serie Seks en de Zonde met
Femke Halsema. In 2015 ontving ze in Beiroet de Arouawad
Award voor haar werk over de Arabische wereld.

theater foyer
20.10-21.00
filmhuis studio
22.10-22.30

CHARLOTTE VAN DEN BROECK (1991) is een Vlaamse dichter uit
Turnhout. Na een diploma Taal en Letterkunde behaald te
hebben aan de UGent, ging ze woordkunst studeren aan het
Conservatorium van Antwerpen. In het Poëziebordeel van Vonk
en Zonen, Ondernemers in de letteren, treedt zij op als Lulu
Wedekind. Ze tourde mee met Saint Amour 2015. In 2015 mocht
ze de 33ste Nacht van de Poëzie in Utrecht afsluiten. In septem-
ber 2016 mocht ze daardoor ook de 34ste Nacht van de Poëzie in
Utrecht openen. In januari 2015 verscheen bij De Arbeiderspers
haar debuut Kameleon. In oktober 2016 verzorgde zij, als
jongste gastlandspreker ooit, samen met Arnon Grunberg de
opening van de Frankfurter Buchmesse. Haar tweede bun-
del Nachtroer (2017) is genomineerd voor de VSB Poëzieprijs
2018.

theater foyer
20.10-21.00
21.00-23.45
23.45-01.00

FRANCIS BROEKHUIJSEN (Oosterbeek, 1970) is programmamaker en
presentator, op diverse culturele podia. Hij studeerde in 1996 af als
acteur aan de Toneelschool Amsterdam. Daarna werkte hij bij verschil-
lende theatergezelschappen en hij maakte deel uit van het vaste
ensemble van het Nationale Toneel. Na jaren van acteren heeft hij
zich toegelegd op zijn talent voor taal, muziek en (nieuwe) media. Hij
was hoofdredacteur van Cultuurpodium.nl en radiomaker bij AT5, het
internationale Red Bull Music Academy Radio en NPO Radio 1. Francis
Broekhuijsen is een graag geziene presentator, moderator en ook DJ op
diverse culturele festivals. Hij werkt als presentator
en programmamaker voor het Winternachten festival. In 2014 werd hij
als media persoonlijkheid gekozen in de Kleurrijke Top 100.

filmhuis studio
20.50-21.10
theater 1
22.00-23.00

MAGDA CâRNECI (Roemenië, 1955) wil met haar poëzie en werk
mensen en ideeën verbinden. In haar in het Nederlands vertaal-
de bundel Chaosmos schrijft ze over een chaotische wereld die
op grotere schaal, kosmisch, zeer geordend is, een chaosmos,
dus. Cârneci studeerde kunstgeschiedenis in Parijs en is een van
de vooraanstaande leden van de Roemeense Generatie tachti-
gers. Na de revolutie die in 1989 een einde maakte aan het
communistische bewind van Ceaușescu werd ze actief in het
Roemeense politieke en culturele leven. Later verhuisde ze naar
Parijs waar ze directeur werd van het Roemeens Cultureel
Instituut en lid van het Europees Cultureel Parlement. Cârneci is
voorzitter van de Grupul pentru Dialog Social (GDS), een Roe-
meense NGO die zich inzet voor de bescherming van de demo-
cratie, mensenrechten en burgerrechten. Daarnaast is ze voor-
zitter van PEN-Roemenië en hoofdredacteur van Revista ARTA.
Haar werk is vertaald in het Frans en het Engels.

theater 2
22.00-22.25

HIZIR CENGIZ (1998) won in 2017 op 18-jarige leeftijd de eerste
Jan Paul Bresserprijs voor zijn essay De wereld is een bak vol
modder, dat verscheen in De Groene Amsterdammer. Als VWO-
scholier beschrijft hij daarin hoe hij jongen van Turkije naar
Nederland verhuist en in de Haagse Schilderwijk belandt. Daar
ziet hij hoe jongens het verkeerde pad op gaan, hoe de haat
jegens moslims en het moddergooien hand over hand toenemen.
‘Hoe kan je dan iets opbouwen?’ vraagt hij zich af. Om af te
sluiten met de woorden: ‘We moeten wachten totdat de modder
droog wordt, hard genoeg is om burchten te bouwen.’ Hizir
schreef voor Scholieren.com en Mindshakes en portretteerde
mensen in woorden voor het Haags en Rotterdams Straatnieuws.
Sinds het winnen van de prijs schrijft hij regelmatig columns
voor De Groene Amsterdammer. Ook werkt hij aan een roman.

theater 1
20.00-20.50
22.00-23.00
23.05-23.45

GERDA DENDOOVEN (Kortrijk, België, 1962) won in 2017 de
Woutertje Pieterseprijs voor haar prentenboek Stella. Hierin
wordt een drenkeling uit zee gevist en in een pleeggezin opge-
nomen. Sinds 1992 doceert ze grafische vormgeving aan het
Hoger St.-Lucas Instituut in Gent. Dendooven is bekend om en
meerdere malen bekroond voor haar illustraties van jeugdboe-
ken: zo ontving ze in 2000 de Gouden Penseel voor haar illustra-
ties in De verliefde prins van Ron Langenus. Daarnaast schrijft
ze toneel en jeugdboeken, en illustreert ook volwassenenboeken
en krantencolumns.

theater 2
20.00-20.40

DAMIAAN DENYS (1965) is toonaangevend psychiater, neurowe-
tenschapper, schrijver en theateracteur. De geboren Vlaming
woont en werkt in Nederland. Hij studeerde filosofie en genees-
kunde in België, promoveerde in psychiatrie aan de Universiteit
van Utrecht en werkte als hoofd angststoornissen aan het UMC
Utrecht. Hij is hoogleraar aan de UvA en afdelingshoofd psychia-
trie aan het AMC Amsterdam. Hij ontwikkelde een methode
waarbij hij elektroden implanteert in het brein van patiënten
om dwanggedachten de baas te worden, de Deep Brain Stimula-
tion (DBS). In 2016 verscheen zijn boek Angstparadox waarin hij
bepleit: 'Als er één woord is dat de essentie vervat van de
wereld waarin we nu leven, van wat ons leidt en belemmert,
dan is het angst.' Denys schreef en speelde theatermonologen
waaronder Van angst naar vrijheid (2016), 'over de zin en onzin
van onze hedendaagse angstcultuur'.

theater foyer
20.10-21.00
21.00-23.45
23.45-01.00

DJ SOCRATES (Groot-Brittannië, 1980) is gespecialiseerd in het
creëren van een warme bruisende sfeer. Zijn sets kenmerken
zich door een speelse balans tussen elektronische en akoestische
elementen. Bewegend tussen het bekende en het avontuurlijke
legt DJ Socrates verbanden tussen de muziek van verschillende
landen. Opruiende Afro Beat en Tropical Funk, Reggae, zwoele
Cumbia grooves en een vleugje Swingende Electro zorgen voor
een muzikaal feest. DJ Socrates draait door heel Nederland voor
podia als Tivoli en Paradiso, festivals als Amsterdam Roots en
Oerol en ook voor Radio 6 en de Concertzender.

theater 2
22.30-23.00

PETER VAN DONGEN (Amsterdam, 1966) is striptekenaar en
illustrator. In 1990 verscheen zijn stripro-
man Muizentheater, over twee broers in crisistijd en oorlog.
Hiervoor ontving hij de Stripschap-penning voor het beste
album. In 1998 en 2004 publiceerde hij Rampokan: Ja-
va en Rampokan: Celebes, een tweeluik dat zich afspeelt tijdens
de koloniale oorlog die Nederland uitvocht in Indonesië. Inmid-
dels is er ook een Franse, Duitse en Indonesische versie. Van
Dongen kent Indië uit de verhalen van zijn Chinees-Indische
moeder. Voor NRC Boekenbijlage tekende Van Dongen in de
periode 2007-2009 vijftig schrijversportretten. November 2017
verschijnt Familieziek, zijn bewerking tot beeldroman van het
gelijknamige boek uit 2002 van Adriaan van Dis: een verhaal in
taferelen over een Indisch gezin, getekend door de oorlog, dat
probeert te aarden in het Holland van de jaren vijftig.

theater 2
22.00-22.25

MIRA FETICU (Roemenië, 1973) schreef al heel jong gedichten.
In 1993 verscheen haar eerste poëziebundel. Daarna legde ze
zich vooral toe op proza. Ze debuteerde in 2012 in het Neder-
lands met Lief kind van mij, in 2013 gevolgd door De ziekte van
Kortjakje. Beide boeken gaan over een onder Ceaușescu opge-
groeide Roemeense immigrante die niet kan aarden in Nederland
maar opbloeit als ze afstand neemt van haar echtge-
noot. Tascha. De roof uit de Kunsthal, haar derde roman,
verscheen in 2015. Feticu studeerde Roemeense en Franse
letterkunde en vergelijkende literatuurwetenschap in Boekarest,
werkte voor de Roemeense radio en promoveerde op de Roe-
meense dichteres Gabriela Negreanu. Ze schrijft onder meer
voor Tirade, De Groene Amsterdammer en Den Haag Centraal,
produceert programma's voor B-Unlimited in Den Haag en werkt
sinds kort weer aan poëzie.

theater 2
22.30-23.00

PAUL VAN DER GAAG (Den Haag, 1958) is sinds 2002 eindredac-
teur/presentator van het VPRO-radioprogramma OVT, een twee
uur durend programma over de historische achtergronden van de
actualiteit, over nieuw verschenen historische boeken, over
films, herdenkingen en alles wat verder met geschiedenis te
maken heeft. Met live gesprekken, reportages, columns en in
het laatste half uur de wekelijkse documentaire. Paul van der
Gaag doet ook freelance werk voor andere VPRO-programma’s
en andere omroepen als de IKON en de VARA. Hij is sinds 1992
bij OVT betrokken als programmamaker.

theater 1
22.00-23.00

RODAAN AL GALIDI (1971) werd geboren in een klein dorpje in
Irak. Na zijn studie bouwkunde ontvluchtte hij zijn land in
1998, kreeg asiel in Nederland en kon zich hier in 2007 legaal
vestigen. Inmiddels zijn er dichtbundels, romans, waaron-
der Dorstige rivier (2008), en boeken met columns van hem
verschenen. Hij ontving in 2000 de El Hizjra-literatuurprijs en in
2011 de Literatuurprijs van de Europese Unie. In 2012 mengde
hij zich in o.a. NRC op hilarische wijze in het debat over het
inburgeringsexamen. In 2013 verscheen 'Liever niet', antwoordt
de liefde, een bundel met verrassende liefdeslyriek.
Op Winternachten festival 2016 werd zijn roman Hoe ik talent
voor het leven kreeg gepresenteerd, waarin hij vertelt over zijn
ervaringen tijdens zijn periode als asielzoeker in Nederland. Zijn
gedichtenbundel Koelkastlicht (2016) kreeg een VSB Poëzieprijs-
nominatie. Najaar 2017 publiceerde Al Galidi het verhalen-
boek Duizend-en-een-nachtmerries.



theater foyer
20.10-21.00

PAULA GOLUNSKA (2000) is leerlinge aan het Edith Stein College
in Den Haag. Ze houdt van het podium en combineert haar
schrijven graag met een sterke performance. Over poëzie zegt
ze: “Ik denk dat poëzie zich overal verstopt en daarom is het zo
prachtig en mysterieus. Als je goed kijkt, kun je de mooiste
woorden zien en die moet je zo snel mogelijk uiten. Zo word je
een dichter, door middel van je ogen.” Paula volgde de work-
shops van het Haags dichtersgilde in de aanloop naar haar
optreden bij het Writers Unlimited Winternachten festival in
Den Haag. Haar optreden op het festival bezorgde haar een
plaats op het podium tijdens Het Schrijversfeest waar zij met
twee andere finalisten haar gedicht voordroeg. Het publiek
applaudisseerde het luidst en langst voor Paula waarmee zij als
beste dichterscholier de voor het eerst uitgereikte Jonge Cam-
pert-prijs ontving.

theater 1
20.00-20.50

MOHSIN HAMID (Lahore, 1971) groeide op in de VS en Pakistan.
De bestsellerauteur begon tijdens zijn studie aan Harvard aan
zijn debuut Moth Smoke (2000). Deze innovatief geschreven
roman, waarin een ex-bankier verslaafd raakt aan de heroïne,
werd een cult-hit in India en Pakistan en bewerkt voor de
Pakistaanse tv. De internationale bestseller De val van een
fundamentalist (2007) - over een Pakistaan die zijn topbaan in
de VS opgeeft uit teleurstelling in het Westen - werd verfilmd.
Na zijn derde roman How to Get Filthy Rich in Rising Asia (2013)
volgde Onbehagen en beschaving (2014), een autobiografisch
relaas over politiek, cultuur en religie, en Exit West (2017), een
roman waarin een verliefd vluchtelingenpaar de hoofdrol speelt.
Hamid neemt zijn lezers mee voorbij de angstaanjagende
krantenkoppen uit het Westen over een turbulent Oosten,
voorbij stereotypen en vooroordelen. Hij schrijft ook voor o.a.
The Guardian, The New York Times en The International Herald
Tribune.

theater 2
20.55-21.55

NINO HARATISCHWILI (Tbilisi, 1983) brak in 2014 internationaal
door met Het achtste leven (voor Brilka). In dit 1300 pagina’s
tellende bekroonde familie-epos vertelt de in Hamburg woon-
achtige Georgische schrijfster de geschiedenis van de fictieve
Georgische familie Jasji. Ze voert de lezer mee naar de Sovjet-
Unie, met name naar de dramatische jaren waarin de eveneens
in Georgië geboren tiran Jozef Stalin aan de macht was. Maar
ook naar het swingende Londen van de jaren zestig en zeventig,
de Praagse opstand van 1968 en de Kaukasus, het gebied waar
ze vandaan komt. Ondanks alle verschrikkingen die ze beschrijft
is het geen gruwelijk boek maar eerder een tragikomisch sprook-
je met boosaardige trekjes. Rode draad is de vraag of lotsbe-
stemming er nog toe doet, ook hier en nu in het Westen. Hara-
tischwili debuteerde in 2010 met Juja. In 2011 volgde Mein
sanfter Zwilling. Ze studeerde filmregie in Tbilisi en theaterre-
gie in Hamburg. Haar toneelteksten werden meermaals be-
kroond.

theater 2
20.00-20.40
filmhuis studio
21.20-21.40
theater 1
22.00-23.00

MARJOLIJN VAN HEEMSTRA (Amsterdam, 1981) - theatermaker,
schrijver, dichter, journalist - studeerde godsdienstwetenschap-
pen en baarde in 2010 opzien met haar eerste dichtbundel Als
Mozes had doorgevraagd, die eerst online en later in print
verscheen. Ze vroeg bekende Nederlanders als Ramsey Nasr en
Arie Boomsma haar poëzie voor te dragen. In 2012 verscheen
haar debuutroman De laatste Aedema. Ze schreef, regisseerde
en acteerde in theatervoorstellingen over Desi Bouterse (Bou-
ta), over de weduwe van Hans Janmaat (Jeremia) en in 2017
over Thea Beckmans beroemde boek Kruistocht in spijker-
broek. Haar En we noemen hem (2017), balancerend tussen
roman en non-fictie, gaat over een van de mythische verhalen
uit haar eigen familie.

filmhuis 1
20.00-20.20
22.35-00.05

GERLINDA HEYWEGEN (1968) is programmamaker, schrijver,
organisator en lezingengever, steeds op het gebied van film. Ze
werkt onder andere voor Film by the Sea in Vlissingen, Mooov in
België, Filmhuis Den Haag en het Winternachten festival. Tevens
is ze de organisator van Filmkrant.Live, dat in heel het land
inleidingen, lezingen, q&a’s en talkshows verzorgt in met name
filmtheaters. Ze ontwikkelde en organiseerde voor EYE Filmmu-
seum Amsterdam de radio talkshow Eye Filmcafé in samenwer-
king met de VPRO en maakte daar ook columns voor. Heywegen
schreef onder andere The other director, een boek over acht
'directors of photography', ze werkte mee aan Passie voor
Cinema (Frans Westra) over 40 jaar filmvertoning in Nederland
en ze was redacteur en journalist voor filmtijdschrift Skrien.

theater 1
20.55-21.40

ÇAğLAR KöSEOğLU (1985) debuteerde in 2015 met 34, een
poëtische reeks die zich kritisch verhoudt tot de geschiedenis en
het heden van Turkije. Zijn gedichten verschenen onder meer in
Samplekanon, nY, Kluger Hans, Deus Ex Machina en Kunsttijd-
schrift Vlaanderen. Hij is redacteur bij nY en Contrivers' Review
en doceert aan Erasmus University College in Rotterdam.

theater 2
22.00-22.25

MAX LEROU Dichter Max Lerou (Den Haag, 1953) was ondermeer
society kapper, journalist en omroepbestuurder (VPRO). Hij trok
als jongeman met een circus door Europa. Op latere leeftijd
vestigde hij zich in Azië, waar hij Engelstalige gedichten en
verhalen schreef. Na zijn terugkeer in Nederland maakte hij al
snel naam in de wereld van de podiumpoëzie. Lerou was finalist
van het NK Poetryslam en won tal van prijzen, waaronder de
ABN-AMRO Almere Poëzieprijs. Zijn optreden bij de officiële
opening van Parkpop 2017 was een first-ever in de geschiedenis
van dit festival.

theater 2
20.55-21.55

ALAIN MABANCKOU (Congo-Brazzaville, 1966) is een van de
bekendste Frans-Afrikaanse schrijvers. In romans als Verre
cassé, African Psycho en Black Bazaar schetst hij zijn jeugd in
Afrika en het leven van de Afrikaanse inwoners van Parijs, de
stad waar hij in 1989 ging studeren. In 2012 keerde hij terug
naar zijn geboorteplaats Pointe-Noire. Zijn roman Petit Pi-
ment (Prins Peper, 2015) kwam daar uit voort. Met veel humor
beschrijft hij het leven van een jongen die een weeshuisregime
ontvlucht en vertrekt naar de kuststad Pointe-Noire, waar hij
leeft tussen dieven en hoeren. De roman is opgedragen aan de
jongens van de Côte Sauvage, het stadsstrand van Pointe-Noire,
met wie de auteur sprak. Mabanckou doceert Franse letterkunde
aan de University of California Los Angeles. Zijn werk is in meer
dan tien talen vertaald.

theater 1
20.55-21.40
filmhuis studio
22.35-22.55

EFE MURAD (Istanbul, 1987) studeerde filosofie aan Princeton
en werkt nu aan zijn Ph. D. in Ottomaanse geschiedenis en
Arabische filosofie en theologie aan Harvard. Hij publiceerde
vijf dichtbundels en vijf vertalingen in het Turks van de Iraanse
dichters M. Azad en Fereydoon-e Moshiri en van de Amerikaanse
dichters C.K. Williams, Susan Howe and Lyn Hejinian. Samen
met Sidney Wade verzorgde hij de uitgave van het oeuvre van de
Turkse dichter Melih Cevdet Anday. Zijn gedichten, essays en
vertalingen naar het Engels zijn verschenen in magazines
als Guernica, Jacket, Five Points en The American Reader; hij
nam deel aan tentoonstellingen waaronder de 13e Istanbul
Biënnale. Momenteel werkt hij aan de volledige Turkse vertaling
van Cantos van Ezra Pound. Eerder verscheen Matter-Poetry
Manifesto samen met Cem Kurtuluş in 2004; in zijn nieuwe werk
combineert hij paleografie, Islamitische handschrifttradities,
found footage en soundscapes.

filmhuis 1
20.00-20.20

GUSTAAF PEEK (Haarlem, 1975) ontving voor zijn debuutro-
man Armin (2008) lovende kritieken. Armin gaat over een
jongen die in de Tweede Wereldoorlog verwekt is in een Le-
bensborn-huis waar een zuiver Arisch ras werd ge-
kweekt. Dover gaat over het drama in 2000 waarbij 58 Chinese
vluchtelingen omkwamen in de laadruimte van een Nederlandse
vrachtwagen. In zijn derde roman Ik was Amerika komt een
Nederlandse krijgsgevangene in WOII in een kamp in de VS
terecht, waar hij bevriend raakt met de zwarte Harris die hij 36
jaar later weer opzoekt. Hij ontving er de BNG Literatuurprijs en
de F. Bordewijk-prijs voor. Najaar 2014 verscheen Godin, held,
een openhartige roman over het mysterieuze en al te menselijke
van de liefde, die werd genomineerd voor de Libris Literatuur-
prijs. Peek studeerde Engels en publiceerde voor zijn romande-
buut al poëzie en korte verhalen. In 2017 verscheen zijn pam-
flet Verzet!: Pleidooi voor communisme.

filmhuis studio
20.25-20.45
20.50-21.10
21.20-21.40
21.45-22.05
22.10-22.30
22.35-22.55
23.05-23.25

ARJAN PETERS (Amsterdam, 1963) studeerde Nederlands aan de
UvA. Sinds 1989 is hij actief in de literaire journalistiek, aanvan-
kelijk voor Vrij Nederland, vanaf 1992 voor de Volkskrant. Hij
schrijft kritieken, interviews, columns en necrologieën en is er
nu redacteur boeken. In 2011 verscheen Eindelijk Sneeuw,
twaalf winterse verhalen over kunstenaars, schrijvers
en boeken, van de Amsterdamse stadsgezichten van Wil-
lem Witsen tot de tranen van mevrouw Dickens. Selecties
uit zijn recensies en interviews kwamen uit in boekvorm zo-
als Langzaam lopen is al verdacht 1999), De ongeneeslijke lezer
– een werkboek (2002), Het woord is aan de schrijver (2005)
en De Broodschrijver (2006), over de Herman Brood-biografie
van Bart Chabot. In 2012 publiceerde hij Kreten uit een urn, een
lezing over de criticus in deze tijd. In 2015 verscheen zijn
tekst Naar boven met Brakman bij de onthulling van het Brak-
man-monument in Enschede.

filmhuis studio
20.25-20.45
theater 1
22.00-23.00

GRAżYNA PLEBANEK (Warschau 1967) is een in Brussel woon-
achtige romancier, columnist en toneelschrijver die Poolse
filologie afstudeerde aan de Universiteit van Warschau. Ze
schreef de in Engeland, Verenigde Staten en Canada uitgegeven
bestseller-romans Girls from Portofino en Illegal Liaisons.
Verder is Plebanek de auteur van de romans Box of Stilettos, A
Girl Called Przystupa, The Boxer en van de bundel literaire
essays Robbermaid’s Daughters. In 2017 publiceerde ze haar 6e
roman Miss Fury. Haar boeken tonen de moeilijke waarheid over
integratie tussen culturen. Ze schrijft regelmatig columns in het
Poolse weekblad Polityka, evenals in de grootste Poolse
krant Gazeta Wyborcza en in Trendy magazine. Voor haar
bijdrage in de promotie van Polen in het buitenland werd ze
onderscheiden met de Zlote Sowy Literary Prize.

theater 1
22.00-23.00

DAVID VAN REYBROUCK (België, 1971) verwierf in 2010 grote
bekendheid met zijn boek Congo, Een geschiedenis. Verhalen
van kindsoldaten en smokkelaars tot ministers en maniokverko-
pers zijn vervlochten in dit vuistdikke boek. Congo werd onder-
scheiden met o.a. de AKO Literatuurprijs en de Libris Geschie-
denis Prijs. Van Reybrouck was de bedenker van De Europese
grondwet in verzen (2009), een poëtisch commentaar van meer
dan 50 Europese dichters op de Europese grondwet. In 2004
schreef hij het toneelstuk Die Siel van die Mier. De cultuurhisto-
ricus en archeoloog Van Reybrouck werkte aanvankelijk als
wetenschapper voor hij fulltime schrijver werd. Hij publiceert
regelmatig opiniestukken in De Morgen, de Volkskrant en
NRC. In Tegen Verkiezingen (2013) houdt hij een dwingend
betoog over wat hij het democratisch vermoeidheidssyndroom
noemt. Hij werkt aan een boek over het Nederlandse koloniale
verleden in Indonesië.



theater 1
20.00-20.50

PAUL SCHEFFER (1954) werkte als correspondent in Parijs en
Warschau voor hij wetenschappelijk medewerker werd van de
Wiardi Beckman Stichting. Sinds 1978 schrijft hij essays in NRC
Handelsblad, de Volkskrant en de Groene Amsterdammer en hij
baarde opzien met Het multiculturele drama in 2000. In 2007
publiceerde hij Het land van aankomst, een boek waarin hij op
zoek gaat naar wat zich afspeelt onder de oppervlakte van de
multiculturele samenleving. Hij bekleedde als bijzonder hoogle-
raar van 2003-2011 de Wibaut-leerstoel Grootstedelijke proble-
matiek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september
2011 is hij hoogleraar Europese studies aan de universiteiten van
Tilburg en Amsterdam. Eind 2013 verscheen Alles doet mee aan
de werkelijkheid. Herman Wolf (1893-1942), het levensverhaal
van zijn grootvader. In 2016 publiceerde Scheffer het essay De
grens van de vrijheid, waarin hij betoogt dat een open samenle-
ving alleen kan bestaan door enige ruimtelijke afbakening.

theater 1
20.00-20.50
22.00-23.00
23.05-23.45

AMER SHANATI (Syrië) is een Palestijns-Syrische oedspeler,
componist, bandleider en muziekdocent. In het eerste vluchte-
lingencentrum waar hij als asielzoeker terechtkwam, onder-
scheidde hij zich meteen als begenadigd musicus. Intussen heeft
hij opgetreden in het Concertgebouw en was hij te horen op de
radio. Hij woont in Den Haag waar hij het The Hague Orchestra
for Peace oprichtte. Musici uit verschillende landen maken
muziek en spelen nieuwe composities met als doel te verbroede-
ren. Ze zien muziek als het perfecte middel om vrede te berei-
ken omdat mensen uit verschillende culturen elkaar er makkelijk
mee kunnen bereiken. Shanati wil die boodschap ook uitdragen
met zijn Foundation Amer Music for Peace. Shanati studeerde
aan het muziekinstituut in Homs (Syrië) en het conservatorium
in Den Haag. Samen met Stefka (Stephanie Ruijsenaars) maakte
hij de poëtische muziekvoorstelling Eerst was er Thuis. Vier
musici gaan hierin op zoek naar een verloren thuis.

theater foyer
20.10-21.00
filmhuis studio
21.45-22.05

SANAM SHERIFF (Bangalore, 1995) is een dichter en schrijver
afkomstig uit India. Ze woont momenteel in Philadelphia waar
ze een studie volgt in Creative Writing aan het Bryn Mawr
College. Haar werk is gepubliceerd of zal verschijnen in The
Shade Journal, All Def Poetry, Button Poetry, Apiary Magazine,
en The Academy of American Poets. In haar oeuvre onderzoekt
ze de ingewikkeldheden van en buiten zichzelf in een streven
naar voortdurende, transformatieve kwetsbaarheid.

theater 1
22.00-23.00
23.05-23.45

STEFKA is de artiestennaam van singer-songwriter Stephanie
Ruijsenaars. Stefka studeerde klassieke zang en piano in Maas-
tricht en Theaterwetenschappen en Spaans in Amsterdam en
Madrid. In het begin zong ze in het Spaans. Geïnspireerd door
werk van o.a. Pablo Neruda en Lorca schreef ze haar eigen
songs, wat resulteerde in het album Del Recuerdo del Amor
(2005) en de single-cd Del Llanto (2008). Later schakelde ze over
op het Nederlands, waarbij ze vooral teksten van Joke van
Leeuwen op muziek zette, de schrijfster aan wie ze tijdens haar
studie al een onderzoeksproject wijdde. De liedjes die daar uit
voortkwamen zijn te horen op het album ‘..terwijl ik wachtte’.
Ze zingt over nieuw zijn in een stad, over wachten en over
mensen die niet kennis kwamen maken. Samen met de Syrisch-
Palestijnse oedspeler Amer Shanati maakte ze de voorstelling
Eerst was er Thuis. Stefka werkt veel samen met musici uit alle
windstreken en treedt regelmatig op in theaters en radiopro-
gramma’s.

theater 1
23.05-23.45

ANNE VEGTER (Delfzijl, 1958) studeerde aan Akademie voor
Expressie in Utrecht. Met Geerten ten Bosch maakte ze het
kinderboek De dame en de neushoorn (1989), gevolgd door haar
tweede kinderboek Verse Bekken! en poëziedebuut Het veer-
de (1991). Ze schreef proza als Ongekuiste versies en Harrie's
hoofdingang, en theater als Struisvogels op de Coolsin-
gel (2005). Ze kreeg de Anna Blaman Prijs voor haar oeuvre.
Poëzie bundelde Vegter in Aandelen en obligaties (2002)
en Spamfighter (2007). Van januari 2013 tot januari 2017 was
Anne Vegter Dichter des Vaderlands. In 2017 verscheen Wat
helpt is een wonder – Gedichten van de Dichter des Vaderlands
2013-2017. Voorjaar 2017 verscheen de gezamenlijke dichtbun-
del Ik hier jij daar van Vegter en de Palestijns-Syrische dichter
Ghayath Almadhoun.

theater 2
20.55-21.55

LISA WEEDA (Rotterdam, 1989) schrijft proza, toneel en non-
fictie. In 2016 verscheen haar chapbook De benen van Petrovski,
een literaire weerslag van haar reis naar Oekraïne, het land
waar haar grootmoeder vandaan komt en nog een groot deel van
haar familie woont. Het is een verhaal over kansen zien en
kansen nemen, over generatiegenoten en hun onzekere toe-
komst, over een land waarvan Lisa niet zeker weet of ze zich er
thuis mag voelen. De komende vier jaar doet ze onderzoek in en
naar de Sovjet-Unie voor haar debuut dat in 2020 zal verschijnen
bij De Bezige Bij. Lisa studeerde in 2015 af aan ArtEZ Creative
Writing. Ze maakt het literaire programma Mooie Woorden in
Utrecht, geeft nu zelf les aan o.a. ArtEZ en de Rockacademie en
publiceerde werk in de Revisor, Tirade, Das Magazin, De Titaan
en op De Optimist.

filmhuis 1
22.35-00.05

FENNO WERKMAN (Den Haag, 1956) is eigenhandig verantwoor-
delijk voor het redden van een schat aan beeldmateriaal:
filmmakers, musici en televisiemakers uit de hele wereld
kloppen tegenwoordig bij hem aan om hun eigen verleden terug
te zien. Begonnen als popfotograaf met een voorliefde voor The
Beatles, ontdekte hij dat er bij omroepen en andere mediabe-
drijven nogal slordig met historisch materiaal werd omgespron-
gen. Al gauw groeide zijn verzameling letterlijk het huis uit. Zijn
collectie beslaat inmiddels een duizelingwekkende anderhalf
miljoen films en minstens 300.000 videobanden. Als beeldre-
searcher is Werkman leverancier van veel uniek beeldmateriaal
voor onder meer de televisieprogramma's Nacht van de Popmu-
ziek en Top 2000 met Matthijs van Nieuwskerk en Leo Blokhuis.
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