


 
theater 1 
21.05-22.10 

HANNA BERVOETS (Amsterdam, 1984) schrijft romans, columns, sce-
nario’s en is journalist. Tussen 2009 en 2015 had ze een vaste column 
in Volkskrant Magazine. Deze columns werden opnieuw uitgegeven in 
drie bundels. In 2009 werd Bervoets uitgeroepen tot debutant van 
het jaar na de publicatie van Of hoe waarom. Haar tweede ro-
man Lieve Céline (2011) werd verfilmd en bekroond met de Opzij Li-
teratuurprijs. In 2016 verscheen Ivanov waarin ze het op waarheid 
gebaseerde verhaal over een Moskouse wetenschapper uit begin 20e 
eeuw vermengt met scènes uit New York in 1994, waar een jonge 
vrouw geobsedeerd is door de experimenten van diezelfde weten-
schapper. Terloops komen onderwerpen aan bod als de invloed van 
cultuur op ethiek. In 2016 leverde Bervoets ook een bijdrage 
aan Vrouwen schrijven niet met hun tieten, een bundel over het 
‘nieuwe feminisme’. 

 
theater 1 
22.15-22.55 

HASSAN BLASIM (1973, Bagdad) werd in 2010 door The Guardian 
‘misschien wel de grootste levende schrijver van Arabische fictie’ ge-
noemd. Zowel zijn debuut The Madman of Freedom Square als de in 
2014 met de Independent Foreign Fiction Prize onderscheiden bun-
del The Iraqi Christ bevat verhalen over oorlog, migratie en de 
trauma’s van vluchtelingen. Zijn werk was lange tijd alleen digitaal 
verkrijgbaar en werd onmiddellijk verboden in Jordanië nadat het 
was verschenen. Blasim kwam in 2004 na een jarenlange zwerftocht 
als vluchteling terecht in Finland nadat hij in Sadam Hussein’s Irak in 
moeilijkheden was geraakt vanwege de film The Wounded Ca-
mera die hij opnam in het Koerdische noorden van zijn land. Zijn 
werk is of wordt vertaald in meer dan 20 talen. In maart 2016 ging 
zijn eerste toneelstuk in premiere. Tijdens Winternachten Festival 
2017 verschijnt zijn bundel Lijkententoonstelling, als eerste Neder-
landse vertaling van zijn werk. 

 
theater 1 
22.15-22.55 
23.00-23.45 

HASSNAE BOUAZZA (Marokko, 1973) schrijft opiniestukken in diverse 
media. Ze stelde een bundel samen met verhalen over sterke Arabi-
sche vrouwen, Achter de Sluier (1999), in een poging het Neder-
landse clichébeeld van de Arabische vrouw bij te stellen.  Ze deed 
research voor de VPRO en maakte programma’s voor diverse omroe-
pen. 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 kij-
ken, de alledaagse revolutie en in 2014 maakte ze de serie Seks en 
de Zonde met Femke Halsema. In 2015 ontving ze in Beiroet de Arou-
awad Award voor haar werk over de Arabische wereld. 

 
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 ver-
schillende 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. 

 
theater 1 
22.15-22.55 

IAN BURUMA (Den Haag, 1951) is een Brits-Nederlandse sinoloog, ja-
panoloog, journalist en publicist. Hij schrijft o.a. voor The New York 
Times, The Guardian en NRC. Voorjaar 2016 verscheen Hun beloofde 
land, mijn grootouders in tijden van liefde en oorlog. Aan de hand 
van de brieven die ze in de Eerste en Tweede Wereldoorlog aan el-
kaar schreven vertelt Buruma het verhaal van zijn in Londen geboren 
Duits-Joodse grootouders. Buruma heeft talloze boeken geschreven 
over de Aziatische cultuur, de crisis in de democratie, het islamitisch 
fundamentalisme en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. In Ta-
ming the Gods beschrijft Buruma de relatie tussen godsdienst en po-
litiek in Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, China, Japan en de 
Verenigde Staten. Buruma groeide op in Den Haag als zoon van een 
Joods-Engelse moeder en een Nederlandse vader. Hij is sinds 2005 
hoogleraar in New York. In 2008 ontving hij de Erasmusprijs. 

 
theater 1 
21.05-22.10 
theater 2 
21.45-22.55 

MIRCEA CăRTăRESCU (1956, Boekarest) wordt gezien als de grootste 
moderne Roemeense schrijver. Zijn roman De Wetenden is het eerste 
deel van de deels autobiografische Orbitor-trilogie die geheel in het 
Nederlands is vertaald. De schrijver neemt ons mee naar de vervlo-
gen wereld van de voorvaderen van zijn moeder - geroemeniseerde 
Bulgaren, vol ‘oeroude, voorchristelijke angst’. Het tweede deel, De 
trofee, speelt in de tijd van de bombardementen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de Russische invasie. In deel drie, Het onmetelijke 
mausoleum, beschrijft hij de grote veranderingen die tijdens de re-
volutie in Roemenië plaatsvonden. De boeken van Cărtărescu vormen 
een snoer van verhalen die van associaties aan elkaar hangen, ver-
teld in een rijk vocabulaire. Werkelijkheid en magie wisselen elkaar 
af. 

 
theater foyer 
21.00-23.45 

MICHALIS CHOLEVAS is een Griekse multi-instrumentalist ney, saz, 
yayli tanbur (Turkse luit) en zijn nakomeling, de tarhu. Zijn levens-
weg start in Athene waar hij de Byzantijnse, jazz en Oost-mediter-
rane muziektradities studeert. Toen hij dertig was verhuisde hij naar 
Nederland om een Master te volgen in Turkse muziek aan de Rotter-
damse World Music Academy (Codarts) waar hij nu is aangesteld als 
Head of Studies. Michalis studeerde bij Ömer Erdoğdular, Kudsi 
Ergüner en Erdal Erzincan. Hij speelde met vele collegamusici waar-
onder het ensemble van Kudsi Ergüner, componist Angelo Badala-
menti, Apollo Musagette Quartet, het Brussels Filharmonish Orkest, 
het George Kontrafouris Jazz trio en Louisiana Red. Hij doceert aan 
Codarts in Rotterdam. 

 
theater 2 
20.00-20.40 

DAMIAAN DENYS (1965) is toonaangevend psychiater, neuroweten-
schapper, 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 hoog-
leraar aan de UvA en afdelingshoofd psychiatrie aan het AMC Amster-
dam. Hij ontwikkelde een methode waarbij hij elektroden implan-
teert in het brein van patiënten om dwanggedachten de baas te wor-
den, 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 theater-
monologen waaronder Van angst naar vrijheid (2016), 'over de zin en 
onzin van onze hedendaagse angstcultuur'. 

 
theater foyer 
21.00-23.45 
23.45-01.00 

DJ SOCRATES (Groot-Brittannië, 1980) is gespecialiseerd in het cre-
eren 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 Socra-
tes draait door heel Nederland voor podia als Tivoli en Paradiso, fes-
tivals als Amsterdam Roots en Oerol en ook voor Radio 6 en de Con-
certzender. 

 
theater 1 
20.00-21.00 

CORINA DUIJNDAM (1983, Ter Aar) is socioloog, docent, onderzoeker 
en essayist. Een groot deel van haar (volwassen) leven woonde en 
werkte ze in zogenaamde achterstandswijken tussen moslimjonge-
ren. Ze deed mee aan allerlei sociale projecten, zoals huiswerkbege-
leiding en culturele middagen en gaf Engelse les. Haar ervaringen in 
Amsterdam en Parijs heeft ze opgetekend in De gekleurde werkelijk-
heid. Ze kwam als ‘vreemdelinge’ in een Parijse banlieue terecht en 
bewoonde er een kamertje bij een Afrikaanse jongen, Oneboy. 
Daarna woonde ze in Osdorp. Momenteel doet ze in opdracht van de 
gemeente Den Haag onderzoek in de Schilderswijk naar het vertrou-
wen van jongeren in de politie. Ook bestudeert ze voor de VU de wis-
selwerking tussen radicale islam- en anti-islamgroeperingen. Haar 
onderzoek laat zien dat de groepsvorming in Nederland veel meer 
dan in Frankrijk door etniciteit en religie wordt bepaald en dat groe-
pen sterke vooroordelen hebben ten opzichte van elkaar. 

 
filmhuis 1 
20.55-21.55 
filmhuis stu-
dio 
23.05-23.25 

MICHEL FABER (1960, Den Haag) emigreerde in 1967 van Nederland 
naar Australië, studeerde daar Nederlands, Engels, retorica en filoso-
fie, werd verpleger en debuteerde in 1998 als schrijver. Zijn bestsel-
ler Lelieblank, scharlakenrood (2002) over een jonge prostituee in 
het Victoriaanse Londen, betekende zijn internationale doorbraak. In 
Dickens-achtige taferelen doorspekt met Freudiaanse, post-Marxisti-
sche en feministische thema’s beschrijft hij hoe ze gouvernante 
wordt en na haar ontslag samen met haar pupil weet te overleven. 
In 2015 verscheen Het boek van wonderlijke nieuwe dingen over de 
liefde tussen een dominee die naar een andere planeet gaat en zijn 
vrouw, die thuisblijft en brieven van hem krijgt. Hij schreef deze 
succesroman in de periode dat hij zijn vrouw Eva verloor aan kanker. 
Hij zei nooit meer te willen schrijven, maar toch kwam er Tot leven, 
een dichtbundel ter nagedachtenis aan de liefde van zijn leven. 

 
theater 1 
23.00-23.45 

RODAAN AL GALIDI werd op een onbekende datum geboren in een 
klein dorpje in Irak. Na zijn studie bouwkunde ontvluchtte hij zijn 
land en in 1998 kwam hij als asielzoeker in Nederland terecht en in 
2007 kon hij zich hier legaal vestigen. Inmiddels zijn er dichtbundels, 
romans en boeken met columns van hem verschenen. Hij ontving in 
2000 de El Hizjra-literatuurprijs. Zijn roman Dorstige rivier werd ge-
nomineerd voor de BNG Nieuwe Literatuur Prijs 2009 en voor de Ge-
rard Walschap Literatuurprijs. In 2011 ontving hij de Literatuurprijs 
van de Europese Unie en hij mengde zich in 2012 op hilarische wijze 
in het debat over het inburgeringsexamen, o.a. in NRC Handelsblad. 
In 2013 verscheen 'Liever niet', antwoordt de liefde, een bundel met 
verrassende liefdeslyriek.  Op het festival Winternachten van januari 
2016 werd zijn roman Hoe ik talent voor het leven kreeg gespresen-
teerd, waarin hij vertelt over zijn ervaringen tijdens zijn periode als 
asielzoeker in Nederland. Zijn gedichtenbundel Koelkastlicht (2016) 
is genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. 

 
theater foyer 
20.10-21.00 
theater 1 
21.05-22.10 

SALENA GODDEN is een van de beste Britse dichters en treedt met 
regelmaat op tijdens literaire en muzikale festivals. Ze publiceerde 
haar jeugdmemoires Springfield Road (2014) en de poëziebun-
dels Fishing in The Aftermath en Under the Pier. Haar es-
say Shade maakt deel uit van de literaire sensatie The Good Immi-
grant (Unbound, 2016) dat werd bekroond met de Book of the Year 
Readers Choice Award 2016. Haar voordracht van haar gedicht Tita-
nic is onderdeel van het BBC spoken word-programma We Belong 
Here. Ze is regelmatig gast op de Britse radio, maakt haar eigen ra-
dioprogramma's en geeft schrijflessen op middelbare scholen. Haar 
nieuwe live spoken word album LIVEwire, uitgebracht in 2016 op het 
indie poëzie-label Nymphs and Thugs, kreeg lovende recensies - in-
clusief een vijf-sterren bespreking in The iPaper. 

 
theater foyer 
20.10-21.00 
theater 1 
21.05-22.10 

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 debute-
rende dichter. NRC Handelsblad schreef dat deze dichtbundel uit-
zicht biedt op een intrigerend oeuvre. Van der Graaff ontsnapt in 
zijn eigen vluchtauto, de poëzie, aan de alledaagse werkelijkheid - 
op zoek naar nieuwe dimensies. De dichter noemt de bundel zelf een 
‘Vrije encyclopedie’ die hij in een paar dagen durende trip schreef. 
Eerder publiceerde Van der Graaff al poëzie en proza in verschil-
lende tijdschriften. Hij treedt regelmatig op en is redacteur en me-
deoprichter van het online literair tijdschrift Samplekanon. 

 
theater 1 
21.05-22.10 

OLGA GRJASNOWA (Bakoe, 1984) emigreerde op haar twaalfde met 
haar joodse familie van Azerbeidzjan naar Duitsland. Ze studeerde in 
Göttingen en Leipzig en was in 2014 writer in residence in Amster-
dam. Haar eerste - deels autobiografische - roman Een Rus is iemand 
die van berken houdt (2012) gaat volgens recensenten vooral over 
migratie, terwijl Grjasnowa zelf ook uitsluiting en racisme aan de 
orde wilde stellen. In de roman vlucht een Azerbeidzjaans vanwege 
de oorlog naar Duitsland. Na de dood van haar vriend vertrekt ze 
naar Israël, maar nergens voelt ze zich echt thuis. De schrijfster er-
vaart dit zelf ook zo: hoewel ze een Duits paspoort heeft moet ze al-
tijd verantwoorden waar ze vandaan komt. Haar tweede roman De 
juridische schimmigheden van een huwelijk (2014) gaat over een ex-
plosieve driehoeksverhouding van een danseres en haar man met een 
vrouw. 



 
theater 1 
22.15-22.55 
23.00-23.45 

ARNON GRUNBERG (1972, Amsterdam) is romancier, columnist, es-
sayist, dichter en scenarist. Hij schrijft dagelijks een column in de 
Volkskrant, maar is ook columnist van Vrij Nederland, Wordt Ver-
volgd, de VPRO-gids en Humo, en vaste medewerker van NRC Han-
delsblad. Op dit moment woont en werkt hij voornamelijk in New 
York. Grunberg brak in 1994 internationaal door met Blauwe maan-
dagen, een autobiografische roman waarin onder andere de trauma-
tische oorlogservaringen van zijn uit Duitsland afkomstige joodse ou-
ders aan bod komen. In 2000 kwam de roman De geschiedenis van 
mijn kaalheid van Marek van der Jagt uit die meteen in de prijzen 
viel. Later bleek dat Grunberg de auteur was. Zijn roman Tirza uit 
2006, over de diepe liefde van een vader voor zijn rebelse dochter, 
werd overladen met prijzen, verfilmd en op toneel gebracht. Zijn 
laatste roman Moedervlekken, waarin een psychiater een suïcidale 
patiënt vraagt zijn moeder te verzorgen, verscheen in 2016. 

 
theater 1 
21.05-22.10 
theater 2 
21.45-22.55 

RODRIGO HASBúN (Cochabamba, 1981) is een Boliviaanse schrijver 
die gezien wordt als een van de grote beloftes van de Latijns-Ameri-
kaanse literatuur. Hasbún brak in 2015 internationaal door met zijn 
tweede roman Los afectos. De roman verscheen in 2016 in Neder-
landse vertaling onder de titel Woeste jaren. Het is een deels op fei-
ten gebaseerd verhaal over een excentrieke nazi-familie die in de ja-
ren vijftig en zestig in Bolivia leefde. Hasbún was gitarist in een 
grungeband voor hij begon te schrijven en zegt dat de muziek hem 
heeft geleerd hoe belangrijk ritme is voor een goed boek. Hij debu-
teerde in 2006 met de verhalenbundel Cinco die meteen een groot 
succes was. Een verhaal uit deze bundel werd verfilmd en een ander 
bewerkt voor toneel. 

 
theater 2 
20.45-21.40 

BAS HEIJNE (Nijmegen, 1960) schrijft essays, verhalen en toneel-
stukken en hij is columnist van NRC Handelsblad. In 2005 ontving hij 
de Henriëtte Roland Holst-prijs. In 2008 presenteerde hij het VPRO-
programma Zomergasten.  In Moeten wij van elkaar houden, het po-
pulisme ontleed (2011) laat hij zien hoe globalisering en toenemend 
individualisme het populisme in de hand werken. In 2013 ver-
scheen Angst en schoonheid, een essay over de door hem bewon-
derde Louis Couperus. In hetzelfde jaar werd zijn documen-
taire 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. Onlangs werd bekend gemaakt dat Heijne de de P.C. Hooft-
prijs 2017 heeft gewonnen. Hij krijgt de oeuvreprijs voor zijn essayis-
tiek. 

 
filmhuis stu-
dio 
21.00-21.20 

JOKE HERMSEN (1961, Middenmeer) is letterkundige en filosoof ge-
specialiseerd in vrouwelijke schrijvers en filosofen. Via haar werk als 
schrijfster, documentairemaakster en door het geven van lezingen en 
coaching van jonge kunstenaars alsmede haar bestuursfunctie bij de 
Internationale Vereniging van Vrouwelijke Filosofen (IAPH) probeert 
ze met name vrouwelijke denkers meer bekendheid te geven bij een 
breder publiek. Ze promoveerde op Belle van Zuylen, Lou Andreas-
Salomé en Ingeborg Bachmann en publiceerde later o.a. boeken over 
Hannah Arendt en andere vrouwelijke denkers. In 1998 debuteerde 
zij met de roman Het dameoffer over een dochter die een liefdesver-
haal van haar moeder ontdekt. Enkele jaren later volgde de histori-
sche roman Tweeduister, over T.S Eliot en Virginia Woolf. Na een 
aantal essaybundels en romans verscheen in 2009 de met 20 herdruk-
ken zeer succesvolle essaybundel Stil de tijd - Pleidooi voor een lang-
zame toekomst. Samen met Jaap de Jonge maakte zij drie korte do-
cumentaires over haar werk. 

 
filmhuis 1 
20.00-20.50 
20.55-21.55 

GERLINDA HEYWEGEN (1968) is programmamaker, schrijver, organi-
sator en lezingengever, steeds op het gebied van film. Ze werkt on-
der andere voor Film by the Sea in Vlissingen, Mooov in België en 
Filmhuis Den Haag. Tevens is ze de organisator van Filmkrant.Live, 
dat in heel het land inleidingen, lezingen, q&a’s en talkshows ver-
zorgt in met name filmtheaters. Ze ontwikkelde en organiseerde voor 
EYE Filmmuseum Amsterdam de radio talkshow Eye Filmcafé in sa-
menwerking met de VPRO en maakte daar ook columns voor. Heywe-
gen schreef onder andere The other director, een boek over acht 'di-
rectors of photography', ze werkte mee aan Passie voor Ci-
nema (Frans Westra) over 40 jaar filmvertoning in Nederland en ze 
was redacteur en journalist voor filmtijdschrift Skrien. 

 
theater 1 
20.00-21.00 
21.05-22.10 

PIOTR IBRAHIM KALWAS (1963, Polen) zong in een punkband, was 
journalist en schrijver van een populaire tv-serie voordat hij zich in 
2000 bekeerde tot de islam en samen met zijn vrouw en zoon in 
Egypte ging wonen. Een van de redenen voor zijn vertrek naar 
Alexandrië was dat hij zich in toenemende mate ergerde aan de ver-
huftering in Polen. Maar ook de lage kosten voor levensonderhoud en 
het aangename klimaat speelden een rol. Daarnaast was hij als wes-
terse kosmopoliet benieuwd hoe het was om te leven in een moslim-
land. Hij heeft geen moment spijt gehad hoewel hij veel heeft aan te 
merken op het leven in zijn nieuwe vaderland. In zijn boek Egypte 
Haram halal laat hij zich zeer kritisch uit over het traditionalisme in 
Egypte, zoals - bij de wet verboden maar nog steeds veel voorko-
mende - vrouwenbesnijdenis. Ook in interviews hekelt hij tradities 
en pleit hij voor een tolerante en open islam. 

 
theater foyer 
21.00-23.45 

ROOS LAAN (1992) is grafisch ontwerper in Den Haag waar ze in 2014 
afstudeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. In 
haar werk gebruikt ze vaak talige elementen om een boodschap over 
te brengen. Samen dichten, haar afstudeerproject, is een poëziema-
chine waarbij mens en computer elkaar kunnen versterken. De ge-
bruiker typt een kort verhaal, en met de woorden uit dat verhaal 
maakt de machine vervolgens een gedicht. In dat gegenereerde ge-
dicht kunnen weer keuzes gemaakt worden door op woorden te klik-
ken. Zo ontstaat er een gedicht dat de gebruiker niet zonder compu-
ter en de computer niet zonder deze specifieke gebruiker had kun-
nen schrijven. Als de gebruiker tevreden is, kan hij of zij het gedicht 
printen, meenemen en zo met anderen delen. 

 
theater 2 
20.45-21.40 

MICHIEL LEEZENBERG (1964) is als universitair hoofddocent verbon-
den aan de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswe-
tenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij verbleef ge-
ruime tijd voor onderzoek in de islamitische wereld en publiceerde 
hierover talrijke artikelen. In 2001 verscheen van zijn hand Islamiti-
sche filosofie - een geschiedenis, dat het jaar daarop bekroond werd 
met de Socrates wisselbeker, een jaarlijks uitgereikte prijs voor 
meest urgent, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandse boek over 
filosofie. 

 
theater 1 
20.00-21.00 

CHRISTINE OTTEN (Deventer, 1961) is schrijver, performer en thea-
termaker. In 2004 brak ze door met De laatste dichters, die genomi-
neerd werd voor de Libris Literatuur Prijs. Deze roman, over de le-
vensloop van vier zwarte Amerikanen die furore maakten onder de 
naam ‘The Last Poets’, werd bewerkt voor theater. In de roman Ra-
faël (2014) vertelt ze het verhaal van de zwangere Brabantse kapster 
Winny en de Tunesiër Nizar die worden gescheiden door de oor-
log. We hadden liefde, we hadden wapens (2016) is een wervelende 
roman over het leven van de zwarte burgerrechtenstrijder Robert F. 
Williams in Amerika en over opkomen voor het recht te mogen zijn 
wie je bent, ongeacht de consequenties. Begin 2017 gaat We hadden 
liefde, we hadden wapens op tournee door Nederland als muziekthe-
atervoorstelling. 

 
filmhuis stu-
dio 
21.00-21.20 
21.20-21.40 
22.05-22.25 
22.25-22.45 
23.05-23.25 
23.25-23.45 

ARJAN PETERS (Amsterdam, 1963) studeerde Nederlands aan de 
UvA. Sinds 1989 is hij actief in de literaire journalistiek, aanvankelijk 
voor Vrij Nederland, vanaf 1992 voor de Volkskrant. Hij schrijft kri-
tieken, interviews, columns en necrologieën en is er nu redacteur 
boeken. In 2011 verscheen Eindelijk Sneeuw, twaalf winterse verha-
len over kunstenaars, schrijvers en boeken, van de Amsterdamse 
stadsgezichten van Willem Witsen tot de tranen van mevrouw Dic-
kens. Selecties uit zijn recensies en interviews kwamen uit in boek-
vorm zoals 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 Brakman-monument in En-
schede. 

 
theater 1 
20.00-21.00 

ILJA LEONARD PFEIJFFER (Rijswijk, 1968) is dichter, classicus en 
schrijver. In 2014 won hij de Libris Literatuurprijs met zijn roman La 
Superba, een ode aan de stad waar hij woont en werkt: Genua. Eind 
2015 verscheen Gelukszoekers, een bundeling van de columns die hij 
schreef voor nrc.next over vluchtelingen en migranten, aangevuld 
met een gedicht, een fragment uit La Superba en een liedtekst. 
Met Idyllen, uit hetzelfde jaar, won Pfeijffer de VSB Poëzieprijs. In 
2015 schreef hij het Poëziegeschenk en toerde hij samen met andere 
schrijvers door Nederland met het theaterprogramma The Pursuit of 
Happiness. In 2016 volgde Brieven uit Genua, de natuurlijke tegen-
hanger van La Superba, dat zich voor het grootste deel in dezelfde 
stad afspeelt. De roman komt erin ter sprake, en de ontvangst ervan. 
De fictieve auteur uit La Superba heeft in de brieven plaatsgemaakt 
voor het gelijknamige personage in het barre oord dat werkelijkheid 
heet: alle brieven zijn echt en voor zover mogelijk werkelijk ver-
stuurd. Pfeijffer schreef verder diverse toneelstukken en maakte mu-
ziektheater o.a. op muziek van Mozart. 

 
theater 1 
20.00-21.00 
filmhuis stu-
dio 
21.20-21.40 

DORIT RABINYAN (Israël, 1972) is een Israëlische schrijfster uit een 
Iraans joodse familie. Behalve succesromans schrijft ze poëzie, 
maakte ze een kinderboek en werkt ze als presentator en scenario-
schrijfster voor tv. Haar derde roman Grensleven, eind 2016 in Ne-
derland verschenen, zorgde voor grote controverse in Israël. Een 
commissie wilde de bekroonde roman over de liefde tussen een 
joodse vrouw en een Palestijnse man op de leeslijst zetten voor Isra-
elische middelbare scholieren. Maar daar stak het Israëlische minis-
terie van educatie een stokje voor omdat het assimilatie en huwelij-
ken tussen twee culturen zou bevorderen. Een jaar later werd het 
boek toch op de lijst gezet en sindsdien is de roman een bestseller. 
Ook haar twee eerste romans Perzische bruiden (1995) en Onze brui-
loften (1999) verschenen in het Nederlands. 

 
filmhuis stu-
dio 
22.25-22.45 

MARIEKE RIJNEVELD (Nieuwendijk, 1991) won met haar eerste po-
eziebundel Kalfsvlies (2015) de C. Buddingh'-prijs 2016 voor het beste 
poëziedebuut. De Volkskrant riep Rijneveld uit tot literair talent van 
2016. Haar gedichten zijn als raadselachtige prozaverhalen van een 
pagina waarbij vooral haar sterke metaforen opvallen. Ze schrijft 
over grote thema’s als dood en eenzaamheid en over ervaringen als 
plattelandsmeisje dat in de grote stad gaat studeren. Door haar dich-
terlijke blik krijgen de gewoonste dingen de ongewoonste proporties. 
Behalve poëzie maakt Rijneveld ook muziek, waardoor haar gedich-
ten, naar eigen zeggen, een sterk ritme hebben. Eerder verscheen 
haar werk in o.a. De Revisor, De Poëziekrant, Hollands Maandblad en 
Het Liegend Konijn. Ze studeerde Nederlands aan de docentenoplei-
ding in Utrecht en aan de Schrijversvakschool in Amsterdam. Sinds 
2015 is ze redacteur van De Revisor. 

 
filmhuis 1 
20.00-20.50 
theater 1 
23.00-23.45 

BERI SHALMASHI (Parijs, 1983) is een Nederlandse publicist en film-
maker met roots in Iraans-Koerdistan. Ze schrijft scherpe columns 
voor Volkskrant.nl waarin ze een authentiek geluid laat horen. Zo 
weigerde ze de beweging Ieder1 van Nasrdin Dchar te steunen. ‘Ik 
heb te veel trauma's overgehouden aan opgroeien in Nederland, te 
vaak meegemaakt dat ik de Ander ben.’ Shalmashi verhuisde in 2012 
naar Iraaks-Koerdistan om les te geven aan de universiteit van Erbil 
en aan nieuwe films te werken. Ze schreef hoe de vluchtelingencrisis 
en de oorlog met IS het leven in de stad steeds verder ontwrichtten. 
Uiteindelijk keerde ze in 2015 terug naar Amsterdam. Shalmashi stu-
deerde aan de Filmacademie in Amsterdam en maakte diverse films. 
De televisiefilm Mama, een samenwerking met Sanne Vogel, werd in 
2010 genomineerd voor een Gouden Kalf. Op het NFF 2016 was de op 
een script van Shalmashi gebaseerde korte film Het front te zien, 
over een jonge vrouw die voor IS wil gaan strijden. 

 
theater 2 
20.45-21.40 

MICHAïL SJISJKIN (Moskou, 1961) is een van de meest prominente 
namen in de hedendaagse Russische literatuur. Hij schreef vier veel-
geprezen romans:  Onvoltooide Liefdesbrieven (Pismovnik, 2010), 
Venushaar (Maidenhair, 2005), Taking of Izmail (2000) en Larionov's 
Memoirs (1994). Michaïl Sjisjkin wordt bewonderd als een verfijnd 
stilist. In zijn fictie verwerkt hij Russische en Europese literaire tra-
dities, en creëert hij een visie op de toekomst van de literatuur. Hij 
werkte als docent en journalist. Voor zijn romans kreeg hij de drie 
belangrijkste Russische literatuurprijzen: de Russian Booker Prize in 
2000, de Nationale Bestseller prijs in 2005 en de Bolshaya Kniga Prijs 
(Grote Boekenprijs) in 2006 en 2011. Zijn werk is vertaald in dertig 
talen. 



 
theater 1 
21.05-22.10 
22.15-22.55 
23.00-23.45 

SPOKEN BEAT NIGHT Spoken word artiest Jeannine Valeriano en haar 
team van (gast)musici en tekenaars - tezamen Spoken Beat Night - 
maken cross-over concerten waarin jazz, spoken word, wereldmu-
ziek, voordracht, live animatie en funky beats zich mengen. De twee 
tekenaars schetsen live, eigenzinnige en beeldende interpretaties 
van de tekst. Spoken Beat Night speelt met taal; het team samen 
met topmusici uit de kosmopolitische wereld van de geïmproviseerde 
muziek trekken de woorden van de schrijvers in de wereld van de 
toonkunst. Met Jeannine Valerio (zang/spoken word), Maarten Orn-
stein ( basklarinet, saxofoon en elektronica), gitarist Paul Pallesen, 
illustrator en animator Floor de Goede, tekenaar Hans van de Meu-
lengraaf, cellist Jörg Brinkmann en – in Saturday Night Unlimited - als 
gast Nizar Rohana op Ud. 

 
theater 2 
20.45-21.40 

ECE TEMELKURAN (Turkije, 1973) is een van bekendste Turkse jour-
nalisten en politiek commentatoren. Ze schreef tot voor kort voor de 
kranten Habertürk en Milliyet. Tevens publiceert ze in The Guardian, 
Nawaat, Le Monde Diplomatique en The New Statesman en ze heeft 
twaalf boeken op haar naam staan. Temelkuran studeerde rechten in 
Ankara. Haar eerste boek Bütün Kadınların Kafası Karışıktır (Alle 
vrouwen zijn in de war) kwam uit in 1996 en datzelfde jaar werd ze 
‘journalist van het jaar’. In haar werk stelt ze politiek gevoelige on-
derwerpen aan de kaak, waaronder vrouwenrechten en de Armeense 
en Koerdische kwesties. In Book of the Edge, laat ze zien hoe alles 
met elkaar verweven is. Ze won vele prijzen, ondermeer de Pen for 
Peace Award. Haar eerste roman Muz Sesleri (Het geluid van de ba-
nanen, 2010) verscheen ook in het Nederlands. Eerder dit jaar ver-
scheen haar boek Turkey: The Insane and the Melancholy, waarin ze 
de geschiedenis van Turkije beschrijft sinds de oprichting in 1923, en 
inzicht geeft in de opeenvolgende militaire coups, tot en met de 
agenda en het handelen van de huidige president Recep Tayyip 
Erdoğan. 

 
theater 2 
21.45-22.55 

CAROLINA TRUJILLO (Montevideo, 1970) stelt met haar romans de 
grote problemen aan de kaak in Zuid-Amerika, het continent waar ze 
werd geboren. Haar ouders waren lid van de verzetsbeweging Tupa-
maros. Trujillo kwam op haar zesde naar Nederland. Na het verdwij-
nen van het militaire bewind keerde ze op haar vijftiende terug naar 
haar vaderland. Daar verscheen haar eerste - bekroonde - novelle in 
het Spaans. Ze studeerde aan de Amsteramse Filmacademie. In 2002 
volgde haar Nederlandse debuut, De Bastaard van Mal Abrigo over 
twee jongetjes uit een verpauperd cocaïnedorp die het uiteindelijk 
schoppen tot president en minister van defensie. Ze kreeg er de Mar-
ten Toonder/Geertjan Lubberhuizenprijs voor. De terugkeer van 
Lupe García (2009) gaat over een vrouw die terugkeert naar haar ge-
boorteland in Zuid-Amerika om een documentaire te maken over de 
guerrillastrijd aldaar. De roman werd genomineerd voor de AKO Lite-
ratuurprijs en bekroond met de BNG Literatuurprijs. In 2014 werd De 
zangbreker gepubliceerd en in januari 2017 verschijnt haar nieuwe 
boek Vrije radicalen. 

 
theater 2 
20.45-21.40 

SANA VALIULINA (Estland, 1964) groeide op in Tallinn in een gezin 
van ongelovige islamitische Tataren. Ze studeerde Noorse taal- en 
letterkunde in Moskou en verhuisde in 1989 naar Amsterdam. In 2000 
verscheen haar debuutroman Het Kruis, over het leven in een Mos-
kouse studentenflat. In 2002 volgde de novellenbundel Vanuit ner-
gens met liefde. Voor haar monumentale epos Didar en Fa-
roek (2006), over de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan in de 
Sovjet-Unie, werd ze genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs. Dit 
liefdesverhaal over twee mensen die worden gescheiden door oorlog 
en terreur maar elkaar uiteindelijk weer terugvinden, is deels geba-
seerd op haar eigen familiegeschiedenis. ‘De roman roept reminis-
centies op aan de grote Russische verteltraditie (...) een monument’, 
schreef De Groene Amsterdammer. Hierna richtte ze haar pijlen op 
de Nederlandse samenleving en schreef Honderd jaar gezellig-
heid (2010). In deze roman vraagt ze zich af hoe het is om jong te 
zijn in een land waar gezelligheid een nationale obsessie is gewor-
den. Daarna volgden het bejubelde Kinderen van Brezjnev (2014) 
en Winterse Buien of ben ik wel geïntegreerd genoeg (2016). 
 

 
theater 2 
21.45-22.55 

MARIA VLAAR (1964, Blokker) is literair journalist, interviewer, re-
censent en columnist voor onder meer De Standaard en De Groene 
Amsterdammer. Ook werkt ze als presentator voor literaire festivals, 
freelance redacteur en adviseur voor schrijvers, uitgevers en festi-
vals in binnen- en buitenland en voorzitter van de Vereniging van 
Schrijvers en Vertalers. Eerder werkte ze als redacteur bij uitgeverij 
De Bezige Bij en als adjunct-directeur bij het Nederlands Literair 
Productie- en Vertalingenfonds. Dit jaar is ze betrokken bij Winter-
nachten als programmamaker en gespreksleider. 

 
theater 1 
23.00-23.45 

FRANK WESTERMAN (Emmen, 1964) studeerde Tropische Cultuur-
techniek en was correspondent van de Volkskrant en NRC Handels-
blad in Belgrado en Moskou. Over zijn verblijf schreef hij De Brug 
over de Tara (1994). Met journalist Bart Tijs schreef hij Srebrenica, 
Het Zwartste scenario (1997). In 2002 verscheen Ingenieurs van de 
ziel, een zoektocht naar de fundamenten van het Sovjet-systeem en 
de rol van schrijvers (nominatie AKO literatuurprijs 2002). Eerder 
verscheen De Graanrepubliek, over de strijd tussen rijke herenboe-
ren en communistische arbeiders in Groningen. Zijn roman El Negro 
en ik, naar aanleiding van de geschiedenis van een opgezette Zuid-
Afrikaan in een Spaans museum, verscheen in 2004 en kreeg de Gou-
den Uil. Zijn herziene en aangevulde De slag om Srebrenica (2015) 
kreeg de Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek. In 2016 
verscheen Een woord een woord, waarin hij de kracht van het vrije 
woord test onder het gewicht van terreurdreiging. Als kind maakte 
hij de Molukse treinkapingen van dichtbij mee; als correspondent 
was hij getuige van de Tsjetsjeense terreur in Rusland. Vanuit deze 
ingrijpende ervaringen beschrijft hij een reeks gijzeldrama’s. 

 
theater 2 
21.45-22.55 
filmhuis stu-
dio 
23.25-23.45 

COLSON WHITEHEAD (New York, 1969) wordt beschouwd als een van 
de meest ambitieuze, baanbrekende Amerikaanse schrijvers van dit 
moment. Zijn laatste roman, De ondergrondse spoorweg, werd door 
Oprah Winfrey opgenomen in haar boekenclubselectie 2016. Obama 
zette het boek op zijn ‘summer reading list’. In 2016 won Whitehead 
voor het boek de grootste literaire prijs van Amerika, de National 
Book Award. Whitehead schreef hiermee een alternatieve geschiede-
nis van de slavernij in Amerika. Slavin Cora vlucht via de Onder-
grondse Spoorweg (een clandestien netwerk van antislavernij-activis-
ten) naar het vrije Noorden als een macabere Alice in Wonder-
land.  Whitehead debuteerde in 1999 met De Intuïtionist, door 
Esquire uitgeroepen tot de beste roman van het jaar. Whitehead 
schreef behalve zes romans ook twee non-fictie boeken en hij publi-
ceert regelmatig in The New York Times, The New Yorker, Granta en 
Harper's. 

 
theater 2 
20.00-20.40 
filmhuis stu-
dio 
22.05-22.25 

TOMMY WIERINGA (Goor, 1967) bracht een groot deel van zijn jeugd 
door op de Antillen. Hij studeerde geschiedenis en journalistiek en 
brak in 2005 door met de roman Joe Speedboot, waar inmiddels 
meer dan 350.000 exemplaren van zijn verkocht. Met Caesarion 
(2009) schaarde hij zich volgens de pers onder ‘De Grootste Tien van 
de Nederlandse Literatuur’. In 2013 verscheen Dit zijn de namen, 
over de barre tocht van een groep vluchtelingen. Het verhaal werd in 
2016 op de planken gebracht door NTGent. Momenteel toert Vader & 
zonen langs de theaters, waarin ook teksten van Wieringa zijn ver-
werkt. In 2014 schreef hij het boekenweekgeschenk, Een mooie 
jonge vrouw. Wieringa gaf in de jaren negentig performances met 
muziek en poëzie, maakte tv-programma’s en is een graag geziene 
gast op literaire festivals. Hij schrijft voor diverse kranten en tijd-
schriften en had een vaste column in dagblad De Pers. 
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