U I T N O D I G I N G
Boekhandel De Tribune,
Uitgeverij In de Knipscheer
en

literair magazine Extaze
nodigen u uit voor de presentatie van

Olifanten warm houden
van
Dieuwke van Turenhout
op donderdag 7 februari 2019
om 19.30 u. in
Boekhandel de Tribune

Olifanten warm houden is het debuut van
Dieuwke van Turenhout.
Een man probeert de draad weer op te pakken na
het dodelijke auto-ongeluk van zijn geliefde,
kinderen van een religieuze sekte bereiden zich
voor op het eind der tijden en een jonge vrouw
worstelt met haar kersverse moederschap.
In deze en zestien andere verhalen, neemt
Dieuwke van Turenhout de lezer mee naar de
kwetsbare wereld van de buitenstaander –
mensen die door hun eigenzinnige karakter of hun
liefde voor een ander in extreme situaties zijn
beland. In haar veelzijdige debuut, waarin zij
personages opvoert uit verschillende rangen,
standen en tijden, toont Dieuwke van Turenhout
het inlevingsvermogen en stilistisch vernuft van
een geboren schrijfster.
Dieuwke van Turenhout werkte
voor Koninklijke DSM NV toen ze in
2010 met haar partner naar New
Delhi, India verhuisde. In die periode
schreef zij wekelijks een column
voor Intermediair.
In 2012 verhuisde Dieuwke naar Brussel. Ze werd
aangenomen aan de Schrijversacademie in Antwerpen.
Hier volgde ze lessen bij o.a. Toon Horsten
en raakte geïnteresseerd in het korte verhaal.
In 2015 verhuisde Dieuwke naar Manila,

waar zij verder werkte aan haar debuut,
Olifanten warm houden.
Verhalen van haar hand verschenen
in Revisor, Hard//hoofd, De Optimist,
Extaze en het Vlaams literair tijdschrift
Gierik & NVT (nu G.) en in het
internationale Asymptote Journal.
Dieuwke van Turenhout is host van de
podcast Not just Hemingway, die zich
exclusief bezig houdt met het korte verhaal.
Op 7 februari 19.30u. zal Toon Horsten,
bekend van het geprezen en bekroonde
De pater en de filosoof, een exemplaar van
Olifanten warm houden in ontvangst nemen
gevolgd door een kort interview met Dieuwke,
waarna zij zal voorlezen uit haar debuut.

Aansluitend wordt u van harte uitgenodigd het glas
te heffen op Dieuwke en uw aankoop door haar te
laten signeren.

