Over De Boekensteun
De Boekensteun nodigt als onafhankelijke stichting, schrijvers en dichters uit om in de
bibliotheken van Brummen en Eerbeek te vertellen over hun werk.
Dat zijn interessante en gewaardeerde bijeenkomsten, waarmee de bibliotheken worden
ondersteund bij een belangrijke culturele taak. Wij willen dit initiatief graag voortzetten.
Om dat financieel mogelijk te maken hebben wij donateurs nodig en daartoe nodigen wij u
van harte uit. U wordt donateur voor e 20,00 per persoon per jaar, maar een groter bedrag
is uiteraard zeer welkom.
Als donateur hebt u gratis toegang tot de lezingen en de eerste keus bij het jaarlijks verkopen
van afgeschreven boeken, cd’s en dvd’s in beide bibliotheken.
De Boekensteun organiseert ook filmavonden. Vijfmaal per jaar wordt in de avond een
voorstelling gegeven in de bibliotheek in Brummen. De film heeft vrijwel altijd een relatie
met literatuur. Donateurs van De Boekensteun hebben een korting van e 2,50 op de
voorstellingsprijs van e 5,00.

Machtiging Donatie De Boekensteun
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
E-mailadres:
Datum: 				Handtekening:

Programma 2019/2020

Hierbij machtig ik De Boekensteun tot wederopzegging om jaarlijks een bedrag ad
e 			(min. e 20,-)
af te schrijven van: Rekeningnummer (IBAN)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Boekensteun om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van De Boekensteun. Als u het niet eens bent met deze afschrijving
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

inschrijven is ook mogelijk via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

Activiteiten in Bibliotheek
Brummen - Eerbeek
Bibliotheek Brummen
Graaf van Limburg Stirumplein 10

Bibliotheek Eerbeek
Coldenhovenseweg 13

Literair Programma | Aanvangstijd: 20.00 uur

Filmhuis De Boekensteun | Aanvangstijd: 20.00 uur

Jaap Robben | Donderdag 24 oktober 2019, Bibliotheek Brummen
Het oeuvre van auteur en gewezen stadsdichter van Nijmegen Jaap Robben (1984)
is niet onder een genre te scharen. Naast zijn romans is er zowel jeugdliteratuur
als poëzie van hem verschenen. Enkele van zijn werken werden bekroond met
prestigieuze prijzen. Zo werd zijn laatste roman, Zomervacht (2018), verkozen tot
Boek van de Maand bij DWDD en genomineerd voor de Confituur Boekhandelsprijs
2019 en de Libris Literatuurprijs 2019. Dit ontroerende verhaal van de groeipijnen
van een jongen aan de onderkant van de samenleving verdiende die lof dubbel en
dwars.

Het bezoek van de lijfarts | Donderdag 10 oktober 2019, Bibliotheek Brummen
A Royal Affair (2012), voor de Nederlandse bioscopen vertaald als Het bezoek van de lijfarts, is een Deens-Zweedse film die zich afspeelt aan het hof van de 18de-eeuwse Deense
Koning Christiaan Vll. Nikolaj Arcel vertaalde de bekende roman van Zweedse schrijver Per
Olov Enquist naar het doek. De film vertelt het verhaal van de passieve koningin Caroline,
die op vijftienjarige leeftijd vanuit Engeland naar Denemarken komt om met Christiaan te
trouwen. De koning is praktisch schizofreen, waardoor het huwelijk allesbehalve gelukkig
is. De beroemde arts Struensee (Mad Mikkelsen) wordt op het hof uitgenodigd om Christiaan te behandelen. Dan begint de arts een affaire met de jonge koningin... Voor zijn
vertolking van Christiaan VII won Mikkel Boe Følsgaard een prijs voor beste acteur.

Auke Hulst | Woensdag 13 november 2019, Bibliotheek Eerbeek
Auke Hulst (1975) schreef diverse goed ontvangen romans. Kinderen van het ruige
land (2012), over zijn bijzondere jeugd, werd bekroond met de Cutting Edge Award
2013. In zijn laatste roman, Zoeklicht op het gazon (2018), geeft hij de lezer een
inkijkje in het leven van president Richard Nixon. Dit boek werd bekroond met
de prijs voor het Beste Groninger Boek. Naast auteur is Hulst ook muzikant: zijn
bijzondere relatie met muziek komt onder andere tot uiting in Motel songs (2017),
een combinatie van een reisboek en een muziekalbum.
Tsead Bruinja | Dinsdag 4 februari 2020, Bibliotheek Brummen
Kersverse Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja (1974) debuteerde in het Fries
met de gedichtenbundel De wizers yn it read (De wijzers in het rood, 2000). Zijn
Nederlandse debuut volgde in 2003 met Dat het zo hoorde. Bruinja’s poëzie, die
hier en daar experimenteel te noemen is, stijgt boven de grenzen van het papier
uit. Hij werkt veel met beeldend kunstenaars samen en zijn gedichten zijn op
gevels en op straat te lezen. In 2019 verscheen van Bruinja de raadselachtig
getitelde bundel Ik ga het donker maken in de bossen van. Hij komt naar Brummen
voor de Poëzieweek 2020.
Marieke Lucas Rijneveld | Donderdag 12 maart 2020, Bibliotheek Eerbeek
Marieke Lucas Rijneveld (1991) is een aanstormend talent binnen de Nederlandse
literatuur. Bij ons zal ze worden geïnterviewd en ze komt voorlezen uit eigen
werk. Voor haar bundel Kalfsvlies (2015) ontving ze de C. Buddingh’-Prijs voor het
beste poëziedebuut. Haar laatst verschenen roman, De avond is ongemak (2018),
werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2019 en verkozen tot Boek van
de Maand bij DWDD. Het verhaal vertoont parallellen met haar eigen jeugd in een
gereformeerd boerengezin in Noord-Brabant. In 2019 verscheen de fascinerende
dichtbundel Fantoommerrie.
Eva Meijer | Dinsdag 7 april 2020, Bibliotheek Brummen
Creatieve duizendpoot Eva Meijer (1980) debuteerde in 2011 met haar roman
Het schuwste dier. Dit boek werd gelijk genomineerd voor verschillende prijzen,
waaronder de Academica Literatuurprijs. In Het vogelhuis (2016) vertelt ze over
het zonderlinge leven van de vrouw die haar leven in dienst stelde van de vogels
in haar tuin. Meijer studeerde filosofie en in haar oeuvre is die academische
achtergrond op diverse manieren voelbaar, bijvoorbeeld in Dierentalen (2016) en
De grenzen van mijn taal (2019). Dit laatste, bijzondere boek gaat over rouw en het
onvermogen van onze taal dat verdriet uit te drukken.

Shoplifters | Dinsdag 10 december 2019, Bibliotheek Brummen
De Japanse regisseur Hirokaza Kore’eda blinkt uit in het observeren van familiedynamiek.
Shoplifters (2018) legt de intimiteit bloot die binnen een gezin heerst, maar zoekt tevens
de grenzen op die datzelfde gezin bij elkaar houden. Centraal in deze film staat een gezin
met een bijzondere onderlinge band. Hun wijze van bestaan is gebaseerd op stelen uit
supermarkten en geen enkel familielid ontkomt hieraan. Een bijzondere wending is in
deze film het opnemen van een dakloos meisje binnen het gezin. Shoplifters is een film
over familie en de definitie daarvan, die werd bekroond met een Gouden Palm.
The Wife | Donderdag 30 januari 2020, Bibliotheek Brummen
Glenn Close schittert in de film The Wife (2017), een verfilming van het gelijknamige
boek van Meg Wolitzer. Centraal thema van deze film is de relatie tussen man en vrouw
binnen het huwelijk: specifiek de bereidheid om jezelf weg te cijferen voor je partner.
Joan Castleman heeft jarenlang alles aan de kant geschoven om haar man Joe een succesvolle literaire carrière te gunnen. Wanneer hij op het punt staat een Nobelprijs te
winnen, is Joan het zat om altijd maar op de achtergrond te staan. Ze maakt een geheim
bekend, waardoor alle zekerheid ineens weggevaagd wordt. Glenn Close won voor haar rol
als Joan een Golden Globe Award.
Philomena | Dinsdag 24 maart 2020, Bibliotheek Brummen
Het boek The lost child of Philomena Lee van Martin Sixsmith, over een waargebeurd
verhaal, stond model voor het scenario van Philomena. Deze film uit 2012 werd geregisseerd door Stephen Frears. We zijn toeschouwer van het verhaal van een jonge vrouw,
genaamd Philomena, die onder bijzondere omstandigheden zwanger raakt in het katholieke Ierland van de vorige eeuw. Destijds was een dergelijke gebeurtenis een schande die
zo snel mogelijk moest worden ‘opgelost’. Philomena Lee wordt gedwongen haar zoon in
een klooster ter wereld te brengen en het kind vervolgens af te staan aan de nonnen. Het
verlies van haar kind kan ze geen plek geven. In de film gaat Philomena (de geweldige
Judi Dench) samen met schrijver Martin Sixsmith (Steve Coogan) op zoek naar haar zoon.
Bankier van het verzet | Dinsdag 21 april 2020, Bibliotheek Brummen
Het waargebeurde verhaal van de bankier Walraven van Hall vormt de basis van deze
indrukwekkende Nederlandse film uit 2018, die in de eerste week alleen al meer dan
100.000 bezoekers trok. Barry Atsma, Jacob Derwig en Pierre Bokma nemen de hoofdrollen voor hun rekening. In de film zien we hoe Van Hall een stichting opzet die een groot
deel van het Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog zou financieren. De film, die
een tot nu toe niet algemeen bekend oorlogsverhaal visualiseert, geeft een inkijkje in
een aspect van het verzet dat voor velen nog onbekend is.

