Literatuurcolleges &
leeservaringen
Bent u een doorgewinterde lezer en op zoek
naar verdieping? Dan bent u van harte welkom bĳ de literatuurcolleges geleid door neerlandicus Kees Voorbĳ. In een reeks van zeven
lezersavonden gaat Voorbĳ in op thema’s als
Schĳn en wezen van literatuur en Literatuur en
psychologie. Deze colleges zĳn een initiatief
van de Bibliotheek A tot Z en Stichting
Perspektief.

Voor wie?

Kees Voorbĳ

Enthousiaste en ervaren lezers die naar literaire
verdieping zoeken en leeservaringen graag delen.

Kees Voorbĳ studeerde Moderne Letterkunde
aan de VU Amsterdam en is docent Nederlands.
Regelmatig interviewt hĳ bekende auteurs, hĳ
begeleidt het opzetten van leesgroepen en geeft
voor uiteenlopende doelgroepen lezingen.
Vanuit de Dordtse Stichting Perspektief maakt
hĳ zich sterk voor literaire activiteiten in deze
regio.

Wat?
Een collegecyclus bestaande uit zeven avonden
tussen november 2011 en juni 2011.
De bĳeenkomsten hebben de volgende opbouw:
•
•

Voor de pauze geeft Kees Voorbĳ een inleidend college rondom een thema;
Na de pauze bespreking en uitwisseling van
leeservaringen. Als voorbereiding hierop
leest u een boek dat u kiest uit een lĳst met
leessuggesties.

Volg ons op
/ dBAtotZ

Thema’s
Iedere bĳeenkomst draait om een thema:
Avond 1 • Schĳn en wezen van literatuur
Inleidend college over de grondbeginselen van literatuur. Over werking en functie van de verbeelding en haar verhouding tot de realiteit.
ter introductie is deze avond gratis toegankelĳk
Avond 2 • Termen en begrippen
Uitleg over termen en begrippen die gebruikt
worden bĳ analyse van literatuur + bespreking
van een gelezen keuzeroman rond het thema
Ontspoord.
Avond 3 • Literatuur en psychologie
Welk beeld van de mens geeft literatuur in verschillende periodes van de cultuurgeschiedenis?
Aansluitend een gedachtewisseling over een keuzeroman bĳ dit thema.
Avond 4 • Schrĳverslevens
Uitleg over het speelveld van de literaire biografie, de grens tussen verbeelding en werkelĳkheid.

Deelnemers lezen een zelfgekozen biografie en
omschrĳven in het kort de kwaliteiten hiervan.
Avond 5 • Literatuur en filosofie
Hoe wordt filosofie in romans vormgegeven? We
lezen en bespreken deze avond een ideeënroman
of essaybundel.
Avond 6 • Boekenweek
Het thema van Boekenweek 2012 is Vriendschap
en andere ongemakken. Goede literatuur weet
vriendschap verrassend in het licht te stellen.
We behandelen het Boekenweekgeschenk of een
keuzeroman rond dit thema.
Avond 7 • Waarin verschilt poëzie van proza?
Wat zĳn de literaire middelen waar een dichter
mee werkt? Waarin verschilt het werk van Ruther
Kopland, Leo Vroman, en anderen? We werken
deze avond met een aangeboden bloemlezing.
De cursus wordt afgesloten met de vraag: Hoe
verder te lezen?

Waar en wanneer?
De colleges worden op wisselend op maandag en Zwĳndrecht
dinsdag van 20.00 - 22.00 uur op drie locaties van woe 23 nov
woe 21 dec
de Bibliotheek A tot Z gegeven:
woe 25 jan
• vestiging Alblasserdam
woe 22 feb
Ieplaan 2
woe 21 mrt
(078) 691 22 51
woe 25 apr
• vestiging Zwĳndrecht Anjerstraat
woe 23 mei
Anjerstraat 79
(078) 612 67 10
• Centrale Bibliotheek Dordrecht
Groenmarkt 153
(078) 620 55 00

Dordrecht
di 29 nov
di 13 dec
di 10 jan
di 7 feb
di 6 mrt
di 10 apr
di 8 mei

Alblasserdam
ma 21 nov
ma 19 dec
ma 16 jan
ma 13 feb
ma 12 mrt
ma 16 apr
ma 14 mei

Literatuur
colleges

………………………………………………………………………………..
vanaf november 2011 • 7 colleges
de Bibliotheek A tot Z

Afsluitende activiteit
Als het einde van de collegecyclus nadert,
worden de deelnemers uitgenodigd om in het
kader van de cursus een gezamenlĳk uitgekozen theatervoorstelling bĳ te wonen.

Ja, ik schrĳf mĳ in voor de literatuurcolleges van
Kees Voorbĳ in de Bibliotheek A tot Z
Naam

……………………………………………………………………………………………………M/V

Straat

…………………………………………………………………………………………………………..

Postcode

……………………………………..Plaats…………………………………………………………

Geboortedatum

…………………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnumer

…………………………………………………………………………………………………………..

E-mailadres

…………………………………………………………………………………………………………..

Ik volg de cursussen

Alblasserdam • kosten: € 70,- per persoon

graag in:

Dordrecht • kosten: € 70,- per persoon
Zwĳndrecht • kosten: € 70,- per persoon

Ik schrĳf mĳ alleen in voor de gratis, oriënterende eerste bĳeenkomst
U kunt dit formulier inleveren aan de balie van de desbetreffende bibliotheekvestiging.
Online inschrĳven kan ook: www.debibliotheekatotz.nl.
De kosten kunt u voldoen bĳ aanvang van het eerste college.

