Literaire Middag NiNsee & Leerstoel Nederlands-Caraïbische letteren
zondag 17 september 2017

De leerstoel Caraïbische Letteren van de Universiteit van Amsterdam
organiseert in samenwerking met het NiNsee een literaire middag. Het NiNsee
geeft een weekend lang onderdak aan promovendi en hoogleraren Caraïbistiek.
In aansluiting daarop is er op zondagmiddagmiddag 17 september een middag
waar enkele jonge onderzoekers kort hun research presenteren en literaire
auteurs voordrachten verzorgen.
Adres: Bodezaal van het gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32, Amsterdam.
Toegang is gratis

Inloop vanaf 13.30, begin programma 14.00 uur

14.00-14.45 Korte presentatie over hun research door
Sarah Adams - Slavernij op scene. Koloniale slavernij op het Nederlandse
podium rond 1800
Imi Swakhoven – De doorwerking van oraliteit in de geschreven letteren van
Curaçao
Mineke de Vries – De biografie van Frank Martinus Arion

14.45-15.20 Twee voordrachten
Sarah Frikech & Daphne Bakker: 'The Unquiet Land - Landschap als Archief'
Dr Jos de Roo over de columns van Boeli van Leeuwen

15.30-16.30 Literaire bijdragen
Mala Kishoendajal met haar nieuwste roman Kaapse goudbessen
Sherwood Feliksdal over de door haar en Romeo Grot samengestelde
bloemlezing Fu a lobi fu Sranan
Jacques Hermelijn met zijn slavernijverhaal Het offer van Romeo; Desirée
Martis leest voor uit de novelle
Clyde Lo A Njoe draagt poëzie voor uit zijn laatste bundel Mijn lief mijn leed

De presentatie is in handen van Michiel van Kempen.

Bookish Plaza en Uitgeverij In de Knipscheer verzorgen een boekentafel.

Einde programma 16.30 uur

Het gebouw De Bazel is gemakkelijk bereikbaar vanaf Amsterdam CS met
tramlijn 24, halte Muntplein/Bloemenmarkt, vervolgens 3 minuten lopen.

Meer over Jos de Roo (Praatjes voor de West)
[ = http://www.indeknipscheer.com/?s=Praatjes+voor+de+west ]
Meer over de columns van Boeli van Leeuwen
[ = http://www.indeknipscheer.com/?s=Leeuwen+Ver+weg+dichtbij ]
Meer over ‘Kaapse goudbessen’ van Mala Kishoendajal
[ = http://www.indeknipscheer.com/?s=Kaapse+goudbessen
Meer over Michiel van Kempen bij Uitgeverij In de Knipscheer

[ = http://www.indeknipscheer.com/?s=Michiel+van+Kempen ]

