WINTERNACHTEN 2018 - Friday Night Unlimited
vrijdag 19 januari 2018 - 20.00 tot 01.00 - Theater aan het Spui & Filmhuis Den Haag

theater zaal 1
20.00 Liberté! De revolutionaire betekenis van
vrijheid
Louise O. Fresco, Alain Mabanckou, Luuk van
Middelaar, Stephan Sanders (gespreksleider), Jole
De Baerdemaeker (muziek), Oleg Lysenko
(muziek), Elisabeth Sturtewagen (muziek), Gerda
Dendooven (tekenaar).

theater zaal 2
20.00 Nederland op de sofa: Peter Buwalda
Peter Buwalda, Damiaan Denys.
Komt een land bij de psychiater! De schrijver en
columnist vertolkt de rol van Nederland, tussen
hoop en vrees. Nederlandstalig. Tot 20.40.

Het 2e ideaal uit de Franse Revolutie
heroverwogen met een gesprek en muziek. Kan
Marx nog een inspiratiebron zijn? Engelstalig.
Tot 21.45.

22.00 Fraternité! De vergeten waarde van wijgevoel
Fatma Aydemir, Oleg Lysenko, Efe Murad,
Grażyna Plebanek, David Van Reybrouck, Sanam
Sheriff, Bas Heijne (gespreksleider), Elisabeth
Sturtewagen (muziek), Gerda Dendooven
(tekenaar).
Gesprekken, gedichten en muziek over
de herleving van het 3e ideaal van de Franse
Revolutie. Engelstalig. Tot 23.00.

20.10 Friday Night Wintercafé: Spot on Young
Poets
Joost Baars, DJ Socrates, Paula Golunska,
Sanam Sheriff, Francis Broekhuijsen
(presentator).
Leerlingen van middelbare scholen uit de Haagse
regio met hun eigen poëzie, resultaat van
workshops met het Haagse Dichtersgilde. De
dichters Sanam Sheriff, Joost Baars en
scholieren-dichter Paula Golunska treden met hen
op. Tweetalig NL/EN.

Openingslezing door Alain Mabanckou gevolgd
door gesprek, muziek en illustraties over de
waarden van de Franse Revolutie en hun
betekenis voor onze tijd. Engelstalig. Tot 20.50.
20.55 Égalité! De erfenis van de Sovjetmens
Magda Cârneci, Nino Haratischwili, Gustaaf Peek,
Paul Scheffer (gespreksleider), Oleg Lysenko
(muziek), Gerda Dendooven (tekenaar).

theater foyer

20.55 Books Unlimited: Mohsin Hamid
Mohsin Hamid, Margot Dijkgraaf (gespreksleider).

21.00 Friday Night Wintercafé
DJ Socrates, Francis Broekhuijsen (presentator).

Een interview. Maak kennis met de internationale
topschrijver en zijn nieuwe bestseller Exit West.
Engelstalig. Tot 21.55.

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

22.00 Dichten in Dunglish en andere talen
Joost Baars, Dean Bowen, Charlotte Van den
Broeck, Çağlar Köseoğlu, Veva Leye, Nguyễn
Nam Chi , Samira Saleh, Mia You, Maarten van
der Graaff (presentator).

Signeersessies bij Van Stockum Bookshop:
21:00-21:30: Louise O. Fresco, Luuk van
Middelaar, Alain Mabanckou
22:00-22:30: Magda Cârneci, Mohsin Hamid, Nino
Haratischwili Tweetalig NL/EN.

filmhuis zaal 1
20.00 Speech!
Tom Dommisse, Gerlinda Heywegen
(presentator).
Cultureel filosoof Tom Dommisse bespreekt de
speech als krachtig en filmisch instrument aan de
hand van film- en TV-fragmenten. Nederlandstalig.
Tot 20.50.

21.15 Power to The People: film als wapen
Gerlinda Heywegen (presentator).
FIlmcollege over strijdbare cinema met
fragmenten uit het oeuvre van o.a. Spike Lee,
Michael Moore en Daniel Blake. Nederlandstalig.
Tot 21.55.

21.20 Boek van mijn leven: Joost Baars
Joost Baars, Hassnae Bouazza (presentator).
Nederlandstalig. Tot 21.40.

21.45 Boek van mijn leven: Ghayath
Almadhoun
Ghayath Almadhoun, Hassnae Bouazza
(presentator). Engelstalig. Tot 22.05.

Politiek filosoof en cultuurdenker Ivana Ivkovic
houdt een inleiding over de geestige,
onderhoudende en energieke film Manifesto met
Cate Blanchett. Engelstalig. Tot 22.30.
22.35 Film: Manifesto
Actrice Cate Blanchett schittert in 13 rollen met
citaten uit beroemde 20e eeuwse
(kunst)manifesten. Engelstalig, Nederlands
ondertiteld. Tot 00.10.

23.05 Ode an die Freude
Ghayath Almadhoun, Charlotte Van den Broeck,
Magda Cârneci, Nino Haratischwili, Efe Murad,
Gustaaf Peek, Grażyna Plebanek, Sanam Sheriff,
Jole De Baerdemaeker (muziek), Oleg Lysenko
(muziek), Elisabeth Sturtewagen (muziek), Gerda
Dendooven (tekenaar).

20.25 Boek van mijn leven: Gustaaf Peek
Gustaaf Peek, Hassnae Bouazza (presentator).
Nederlandstalig. Tot 20.45.

20.55 Boek van mijn leven: David Van
Reybrouck
David Van Reybrouck, Hassnae Bouazza
(presentator). Nederlandstalig. Tot 21.15.

22.10 Inleiding bij Manifesto door Ivana Ivkovic
Ivana Ivkovic.

Welke rol speelt het Engels in de poëzie die in het
Nederlandstalig gebied wordt geschreven? Acht
jonge dichters antwoorden met een nieuw gedicht.
Nederlandstalig. Tot 22.55.

filmhuis studio

Schillers idealistische gedicht hertaald naar nu en
hier! Acht schrijvers en dichters presenteren elk
hun versie omlijst door zang en muziek op
accordeon en cello. Engelstalig. Tot 23.45.
23.45 Dancing into the Friday Night
DJ Socrates, Francis Broekhuijsen (presentator).
Hit the dance floor! Tot 01.00.
Programmawijzigingen: Adriaan van Dis, Leïla Slimani en Felix Rottenberg kunnen helaas niet aanwezig zijn. In plaats van Van Dis neemt schrijver Peter Buwalda deel aan 'Nederland op de sofa'.

22.10 Boek van mijn leven: Alain Mabanckou
Alain Mabanckou, Hassnae Bouazza
(presentator). Engelstalig. Tot 22.30.

22.35 Boek van mijn leven: Mohsin Hamid
Mohsin Hamid, Hassnae Bouazza (presentator).
Engelstalig. Tot 22.55.

filmhuis studio
21.45-22.05
theater 1
23.05-23.45

theater 1
22.00-23.00

theater foyer
20.10-21.00
filmhuis studio
21.20-21.40
theater 2
22.00-22.55

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. Almadhoun 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 Damascus waar hij ook een poëziehuis oprichtte. In 2008
vroeg hij politiek asiel aan in Zweden. Daar verschenen twee poëziebundels van zijn hand. Een ervan schreef hij samen met de Zweedse
Marie Silkeberg, met wie hij ook poëziefilms maakte, bijvoorbeeld
over bomaanslagen in de Gazastrook.
Zijn poëzie is doortrokken van gevoelens van heimwee en schuld van
een jonge intellectueel die zijn geboorteland heeft verlaten. Zijn
werk is inmiddels in vele Europese talen en het Chinees vertaald.
FATMA AYDEMIR (Karlsruhe, 1986) maakte in 2017 indruk met haar
controversiële debuutroman Ellbogen. De roman werd bekroond met
de Klaus-Michael-Kühne-Prijs. Aydemir, kleindochter van Turkse
arbeidsmigranten, vertelt over een meisje met Turkse voorouders dat
zo gefrustreerd is door de discriminatie 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
webportaal taz.gazete op als reactie op de beknotting van de persvrijheid in Turkije.
JOOST BAARS (Leidschendam, 1975) is dichter, essayist en boekverkoper. Zijn debuutbundel Binnenplaats (2017) werd zeer lovend
ontvangen, binnen een maand herdrukt en is genomineerd voor de
VSB Poëzieprijs 2018. ‘Hoe moet je liefhebben in de schaduw van
onzekerheid? Joost Baars tast in het duister, en haalt daar gedichten
vandaan met een onmiskenbaar meesterschap en een duizelingwekkende diepte.’, zo schreef de jury van de C. Buddingh’prijs
die Binnenplaatsnomineerde voor het beste poëziedebuut. De gedichten van Baars zijn mystiek, hoewel niet religieus. Ze getuigen van een
enorme belezenheid en zijn tegelijkertijd aards, grappig en romantisch. Het debuut bestaat uit vier delen en bevat ook vertalingen van
sonnetten van de Engelse jezuïet Gerard Manley Hopkins (1844-1889).
Baars was programmeur bij Stichting Perdu, organisator van het
poëziefestival Dichtersmarathon, is uitgever van Halverwege Chapbooks en geestelijk vader van VersSpreken, een podcast over poëzie.

JOLE DE BAERDEMAEKER (België) behaalde haar bachelordiploma aan
het conservatorium van Maastricht. Ze volgde daarnaast masterclasses
Bach, Haydn en Mozart interpretatie. Momenteel vervolledigt ze haar
masterstudie bij Lenie van den Heuvel, Dorothee Mields, Peter Kooij
en Pascal Bertin aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Jole
heeft een grote interesse voor oude muziek- en barokinterpretatie en
gaf als soliste concerten in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
In 2013 richtte ze in België de organisatie “Etereo”op. Hiermee
organiseert ze concerten en kleine festivals, maar ook schoolvoorstellingen om klassieke muziek dichter bij jongeren te brengen. Naast
oude muziek is Jole ook geïnteresseerd in hedendaagse composities;
in het voorjaar van 2016 zong ze solo tijdens de Nederlandse première van het Requiem van Harald Weiss.
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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 programma’s voor diverse omroepen.
Daarnaast is ze vertaalster en redacteur literaire programma’'s voor
Writers Unlimited Winternachten. 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.

DEAN BOWEN (1984) noemt zichzelf poëet, performer en psychonaut.
In zijn werk kijkt hij vooral hoe de identiteit van mensen zich verhoudt tot de maatschappij. "Ik schrijf niet. Ik kanaliseer een taal die
in de ether drijft en geef ze een plek op het papier om ze vervolgens
de ruimte in te slingeren”, schrijft hij op zijn website. En dat doet hij
met verve. Zijn krachtige voordracht leverde hem de eerste Van Dale
SPOKEN Award op in de categorie ‘Poëzie’. Verder was hij onder
andere te zien bij Poetry International. Hij publiceerde gedichten op
online platforms SampleKanon en Hard//Hoofd en in tijdschriften als
nY en Kunsttijdschrift Vlaanderen. Ook geeft hij poëzieworkshops op
middelbare scholen. In zijn ogen is poëzie een geweldig instrument
om verbindingen te leggen en kan het zelfs helend werken. Bowen is
redacteur bij Perdu en maakt deel uit van het onlangs ontstane
schrijverscollectief Wakkerlicht, dat poëzie schrijft en voordraagt.
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 september 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
bundel Nachtroer (2017) is genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2018.

theater 1
20.55-21.45
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 opgenomen. 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 jeugdboeken: zo ontving ze in 2000 de Gouden
Penseel voor haar illustraties in De verliefde prins van Ron Langenus.
Daarnaast schrijft ze toneel en jeugdboeken, en illustreert ook
volwassenenboeken en krantencolumns.
theater 1
20.00-20.50
20.55-21.45
22.00-23.00
23.05-23.45

theater 2
20.00-20.40

theater 2
22.00-22.55
theater 1
23.05-23.45

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
verschillende 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.

PETER BUWALDA (Brussel, 1971) debuteerde in 2010 met Bonita
Avenue, dat een bestseller werd. Buwalda vertelt over de ondergang
van een familie tegen de achtergrond van de vuurwerkramp in
Enschede in 2000. Het werd bekroond met vijf prijzen en verscheen in
achttien talen. Sindsdien werkt Buwalda aan zijn tweede roman, die
in het najaar van 2018 zal verschijnen; daarnaast schrijft hij columns
voor de Volkskrant, waarvan onlangs een vierde bundeling verscheen: De kleine voeten van Lowell George (2017).

theater 2
20.00-20.40

MAGDA CâRNECI (Roemenië, 1955) wil met haar poëzie en werk
mensen en ideeën verbinden. In haar in het Nederlands vertaalde
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 tachtigers. 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 Roemeense NGO die zich inzet voor de bescherming
van de democratie, mensenrechten en burgerrechten. Daarnaast is ze
voorzitter van PEN-Roemenië en hoofdredacteur van Revista ARTA.
Haar werk is vertaald in het Frans en het Engels.
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DAMIAAN DENYS (1965) is toonaangevend psychiater, neurowetenschapper, schrijver en theateracteur. De geboren Vlaming woont en
werkt in Nederland. Hij studeerde filosofie en geneeskunde 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 psychiatrie 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 Stimulation (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'.
MARGOT DIJKGRAAF (1960) is Intendant literatuur en debat bij de
Nederlandse Ambassade in Parijs. Ze is literatuurcriticus, schrijver,
literair journalist, interviewer en debatleider. Ze studeerde Frans in
Amsterdam en Parijs, communicatiewetenschap in Utrecht en werkte
bij diverse literaire instellingen. Van 2002 tot maart 2007 was ze
directeur van het Centre Français du Livre bij het Maison Descartes in
Amsterdam. Van 2007 tot 2014 leidde ze het Academisch-cultureel
centrum SPUI25 in Amsterdam. Sinds 2014 werkt ze voor de Nederlandse Ambassade in Parijs, de Akademie van Kunsten, de OBA en
andere culturele organisaties in Amsterdam. Dijkgraaf vervult een
aantal advies-, jury- en bestuursfuncties in het culturele veld en is
voorzitter van Stichting Writers Unlimited. Ze publiceerde onder
andere Franstalige literatuur van nu, De pen van Europa, Nooteboom
en de anderen en Spiegelbeeld en schaduwspel. Het oeuvre van Hella
S. Haasse.
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.
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TOM DOMMISSE (1958) is filosoof en docent muziekesthetica en
cultuurfilosofie aan het Koninklijk Conservatorium. Sinds zijn tijd als
universitair onderzoeker werkt hij in grensgebieden van de filosofie,
waar deze raakt aan de literatuur, theater en politiek. Hij publiceerde over thema’s uit de esthetica, metafysica, politieke filosofie en
rechtsfilosofie. Alle filosofie staat volgens hem telkens weer voor de
opgave om een academische kwaliteit van denken te verbinden aan
de noodzaak deze met zorg uit te dragen in de publieke ruimte.
Theatergezelschappen weten hem te vinden voor gevraagde en
ongevraagde dramaturgische adviezen. Hij houdt zich bezig met het
werk van Thomas Mann, Pasolini en koestert een passie voor Shakespeare. Samen met STET English Theatre organiseerde hij in 2016 een
Shakespeare festival.
LOUISE O. FRESCO (Meppel, 1952) is landbouwkundige en schrijfster.
In haar romans De Kosmopolieten (2003), De Tuin van de Sultan van
Rome (2005) en De Utopisten (2007, shortlist Librisprijs) spelen
idealisme, macht en vriendschap een belangrijke rol. Verder schreef
zij Nieuwe Spijswetten (2006), Hamburgers in het paradijs. Voedsel
in tijden van schaarste en overvloed (2012), Kruisbestuiving. Over
kennis, kunst en het leven (2014), en diverse andere werken waaronder Verraad, Verleiding en Verzoening (2010, met Helen Westerik). Fresco’s Paradijs in een zesdelige documentaireserie van
Human, met begeleidende tekst gepubliceerd (2013). In 2014 werd ze
voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University and
Research. Haar nieuwste roman, De Idealisten, verschijnt in januari
2018. Louise O. Fresco is tevens lid van PEN Nederland, heeft al jaren
een column in NRC en schreef eerder literaire kritieken voor Het
Parool en Vrij Nederland.
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 workshops 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 Campert-prijs ontving.
MAARTEN VAN DER GRAAFF (Dirksland, 1987) debuteerde in 2013
met Vluchtautogedichten, in 2014 bekroond met de C. Buddingh'prijs. De jury prees de ‘bluf, branie en bravoure’ van de debuterende
dichter. NRC Handelsblad schreef dat deze dichtbundel uitzicht biedt
op een intrigerend oeuvre. Van der Graaff ontsnapt in zijn eigen
vluchtauto, de poëzie, aan de alledaagse werkelijkheid - op zoek naar
nieuwe dimensies. Zijn tweede bundel Dood werk verscheen in 2015.
Hij publiceert poëzie en proza in verschillende tijdschriften, treedt
regelmatig op en is redacteur en medeoprichter van het online literair
tijdschrift Samplekanon. Zijn eerste roman Wormen en engelen (2017)
is een eigentijdse zoektocht naar de betekenis van geloof.

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 culthit 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.
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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 woonachtige 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 sprookje met boosaardige trekjes. Rode draad is de vraag of
lotsbestemming er nog toe doet, ook hier en nu in het Westen.
Haratischwili debuteerde in 2010 met Juja. In 2011 volgde Mein
sanfter Zwilling. Ze studeerde filmregie in Tbilisi en theaterregie in
Hamburg. Haar toneelteksten werden meermaals bekroond.
BAS HEIJNE (Nijmegen, 1960) schrijft romans, essays, verhalen en
toneelstukken en hij is columnist van NRC Handelsblad. Hij publiceerde de romans Laatste woorden en Suez, ontving in 2005 de Henriëtte
Roland Holst-prijs en presenteerde in 2008 hij het TVprogramma Zomergasten. In Moeten wij van elkaar houden, het
populisme ontleed (2011) laat hij zien hoe globalisering en toenemend individualisme het populisme in de hand werken. In 2013
verscheen Angst en schoonheid, een essay over de door hem bewonderde Louis Couperus. In hetzelfde jaar werd zijn documentaire Louis
Couperus - niet te stillen onrust uitgezonden. In 2015 presenteerde
hij de vijfdelige documentaire De volmaakte mens. In 2016 verscheen
zijn essay Onbehagen – nieuw licht op de beschaafde mens. In 2017
ontving Heijne de P.C. Hooft-prijs. Hij krijgt de oeuvreprijs voor zijn
beschouwend proza.
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 Filmmuseum Amsterdam de radio talkshow Eye
Filmcafé in samenwerking 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.
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IVANA IVKOVIC (Belgrado, 1974) is politiek filosoof en cultuurdenker.
Voor Filosofie Magazine interviewt ze grote denkers die een spannende en scherpe visie hebben op onze tijd, zoals de post-marxistische
Chantal Mouffe en Slavoj Žižek, maar ook John Gray, die in zijn werk
de vloer aanveegt met het humanisme. Voor Filosofie Magazine legt
ze ook het dossier ‘Ideeën voor de 21e eeuw’ aan met begrippen van
belangrijke hedendaagse denkers. Daarnaast schrijft ze beschouwingen voor De Groene Amsterdammer. Ze treedt regelmatig op in de
media en organiseerde in 2009 het grootste Nederlandse filosofische
publieksevenement: de Nacht van de Filosofie in Felix Meritis.
“Filosofie is geen wensdenken”, schrijft ze op haar website, “maar
het helpt ons stil te staan bij datgene wat ons écht aan het denken
zet.” Ze focust daarbij op thema’s als burgerschap, transformatie van
de publieke ruimte en populisme.
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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 Kunsttijdschrift Vlaanderen. Hij is
redacteur bij nY en Contrivers' Review en doceert aan Erasmus
University College in Rotterdam.
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VEVA LEYE (Oostende, 1981) is een van de meest taalvernieuwende
jonge Vlaamse dichters van nu. In tal van talen, topografieën en
taalregisters zoekt ze onvermoeibaar naar de grenzen van onze
onbeperkte wereld. Sinds 2011 werkt ze in CINEMATEK (het filmmuseum in Brussel) en is ze eindredacteur van teksten over film, voornamelijk voor cinefiel platform sabzian.be. Haar werk en grote denkers
als Slavoj Žižek, bekend om zijn humoristische, marxistische cultuurkritiek, zijn duidelijk een inspiratiebron in haar poëzie. Momenteel is
ze gastschrijver van literair magazine nY en kan ze vier nummers
experimenteren. In die hoedanigheid ging ze een schriftelijke ‘dialoog’ aan met de wijlen schrijver, dichter en vertaler Jacq Vogelaar.
Terugschrijven noemde Vogelaar dat. Terugschrijven is nodig, ook
over de tijd heen, – zo citeert Leye Vogelaar – om je te verdedigen.
OLEG LYSENKO (1974) volgde zijn opleiding aan het muziekcollege
van Poltava, Oekraïne. In 1999 bracht hij zijn eerste
CD Awakening uit, zette zijn studie voort aan de Messiaen Academie
in Enschede en specialiseerde zich in Argentijnse tango op bayan en
bandoneon aan het Rotterdamse Conservatorium. Twee jaar later won
Oleg de Internationale Accordeon Competitie (IAC) in Italië. In 2012
verscheen zijn tweede CD Gulag. Oleg heeft o.a. gespeeld met het
Rotterdams Philharmonisch Orkest, voor de AVRO op Radio 4 en voor
VPRO in Vrije Geluiden. Oleg heeft een voorliefde voor genreoverschrijdende projecten waarbij beeldende kunst, literatuur en
muziek elkaar aanvullen en in elkaar overvloeien. Zoals Muziek voor
de overtocht, een voorstelling met beeldhouwer Koenraad Tinel en
schrijver Stefan Hertmans, en Ik hoorde dat er geluisterd werd met
kunstenaar en schrijver Armando.
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 PointeNoire. Zijn roman Petit Piment (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.
LUUK VAN MIDDELAAR (Eindhoven, 1973) is een toonaangevend
historicus en politiek filosoof. Van 2010 tot 2015 was hij speechwriter
en politiek adviseur van de eerste voorzitter van de Europese Raad,
Herman Van Rompuy. Daarvoor werkte hij voor Frits Bolkestein en
Jozias van Aartsen. Na zijn tijd in Brussel werd hij hoogleraar Grondslagen en praktijk van de Europese Unie en haar instellingen aan de
Universiteit Leiden, en hoogleraar Europese studies in Louvain-laNeuve. Van Middelaar is politiek commentator van NRC Handelsblad
en de Vlaamse De Tijd en schrijft ook voor Die Zeit, Le Monde en El
País. Zijn De Passage naar Europa, over de politieke ontwikkelingen in
Europa in de afgelopen 50 jaar, is veelvuldig bekroond en vertaald. In
zijn De nieuwe politiek van Europa beschrijft hij hoe de Europese
leiders van incident naar incident snellen. Van Middelaar schept
helderheid en biedt perspectief.
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.
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NGUYễN NAM CHI schrijft poëzie in zowel het Nederlands als het
Engels. Haar gedicht ‘I fell in love with a wolf’ verscheen op The Felt,
het online magazine van de schrijfopleiding van het Pratt Institute in
New York. Het is een indringend gedicht over onder andere de
Vietnamese diaspora, drievoudige aardeteken emoties en nieuwe
allianties. Belangrijke thema's in haar werk zijn onder meer sensuele
observaties, pogingen tot gemeenschappelijke genezing en het
verlangen naar rituelen. Haar Nederlandstalige poëziedebuut, dat
onlangs werd gepubliceerd in literair tijdschrift nY, werd omschreven
als “een rijke reeks prozagedichten, een talig intense en politiek
geladen verkenning van de wereld, van haar al of niet gerepresenteerde gemeenschappen en van de noodzaak van een barst erin.”
GUSTAAF PEEK (Haarlem, 1975) ontving voor zijn debuutroman Armin
(2008) lovende kritieken. Armin gaat over een jongen die in de
Tweede Wereldoorlog verwekt is in een Lebensborn-huis waar een
zuiver Arisch ras werd gekweekt. 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 Literatuurprijs. Peek
studeerde Engels en publiceerde voor zijn romandebuut al poëzie en
korte verhalen. In 2017 verscheen zijn pamflet Verzet!: Pleidooi voor
communisme.
GRAżYNA PLEBANEK (Warschau 1967) is een in Brussel woonachtige
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.

DAVID VAN REYBROUCK (België, 1971) verwierf in 2010 grote bekendheid met zijn boek Congo, Een geschiedenis. Verhalen van
kindsoldaten en smokkelaars tot ministers en maniokverkopers zijn
vervlochten in dit vuistdikke boek. Congo werd onderscheiden met
o.a. de AKO Literatuurprijs en de Libris Geschiedenis 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 cultuurhistoricus 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.

SAMIRA SALEH (Den Haag, 1994) heeft een manier gevonden om haar
gevoelens te vertalen naar Spoken Word. Niet alleen haar serieuze
teksten bevatten een stevige inhoud, ook haar humoristische teksten
geven een diepe boodschap mee voor de goede luisteraar. Ze was
deel van het winnende Team Zuid in het Slam 't Stad slam poetry
toernooi in Antwerpen en heeft voor verschillende projecten opgetreden over heel België, waaronder Female Takeover in a Man's World
show gehost door Navitas, de 44ste Vrouwendag, Stand & Deliver in
Gent en Urban Woorden in Leuven. Vanaf dit jaar is zij ook Slambassadrice voor België bij het internationale uitwisselingsproject Next
Generation Speaks, en winnares van de BILL-award in categorie
Spreken. Ook vind je haar achter de schermen terug als medeorganisator van Mama's Open Mic en 't Graafste HOF! Keep an eye out
for this badass upcoming poet! The revolution will not be televised,
she will be heard!
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STEPHAN SANDERS (Haarlem, 1961) is columnist, presentator,
essayist en schrijver. In 2015 kwam hij voor de tweede keer uit de
kast: hij erkende publiekelijk dat hij in God gelooft, hoewel dat in
zijn intellectuele omgeving not done is. Sinds medio 2016 is hij vaste
columnist bij de Volkskrant. In zijn boek Zon, zee en oorlog uit 2007
beschrijft hij ervaringen in o.a. Kaapstad waar hij erachter kwam dat
zijn biologische vader Zuid-Afrikaans was. De door Nederlandse
ouders geadopteerde Sanders studeerde filosofie en politieke wetenschappen en publiceert sinds 1982 in diverse dag- en weekbladen. Hij
schreef verhalen- en essaybundels, romans, journalistieke werken en
was in 2010 'writer in residence' in Almere wat leidde tot het
boek Iets meer dan een Seizoen (2013).
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 hoogleraar van 2003-2011 de Wibautleerstoel Grootstedelijke problematiek 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 (18931942), het levensverhaal van zijn grootvader. In 2016 publiceerde
Scheffer het essay De grens van de vrijheid, waarin hij betoogt dat
een open samenleving alleen kan bestaan door enige ruimtelijke
afbakening.
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.
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ELISABETH STURTEWAGEN (België) volgde vanaf haar 15e celloles
aan het Lemmensinstituut te Leuven. Ze behaalde haar bachelorsdiploma aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen en haar
masterdiploma aan het Conservatoire Royal de Bruxelles. Ze volgde
masterclasses in Nederland, Polen, Frankrijk, Spanje, België en WitRusland. In de zomer van 2012 ontmoette ze de wereldbefaamde
cellopedagoog Vladimir Perlin bij wie ze momenteel nog steeds lessen
volgt. Sinds september 2014 is ze celliste bij het kamerorkest Young
Belgian Strings, o.l.v. Dirk Van de Moortel en maakt ze deel uit van
het Etereo Ensemble. Ze is medestichter en celliste van het cellokwartet BRUXELLO, waarmee ze vaak optreedt in binnen- en buitenland. Daarnaast treedt ze geregeld op met de beeldend kunstenaar
Koenraad Tinel. Elisabeth speelt op een cello van Hilaire Darche
gebouwd in 1911 te Brussel.
MIA YOU (Seoul, xx) "This is what I chose when I chose // to live
through poetry // to live it or not to live at all" schrijft Mia You in het
openingsgedicht van haar debuutbundel I, Too, Dislike it (2016).
Moederschap, geboorte, erfelijkheid en de racialisering van het
dagelijks leven vormen de rode lijn in haar uitgebalanceerde lyrische
werk. You groeide op in de VS, studeerde Engels aan de universiteit
van Berkeley en woont nu in Utrecht. Daar doceert ze creative writing
& literature. Gedichten van You werden gepubliceerd in kunstuitgaves
Objective Practice (2007) en YOU (2004). Ze schrijft ook essays en
recensies voor onder andere Artforum, Bookforum en Los Angeles
Review of Books. Daarnaast is ze redacteur bij Perdu. You werkte
eerder als journalist voor The San Jose Mercury News en The Korea
Herald en ze vertaalt Koreaanse poëzie en filmscripts.
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