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Toast Literair
zondag 22 januari 2012
om 9.30 uur
Hotel Karmel Grote Markt
Herentals

Na het succes van de eerste editie vorig jaar (8000 deelnemers) wordt dit jaar in Vlaanderen voor de
tweede keer een literair gebeuren op zondagmorgen georganiseerd. Ditmaal op ongeveer 160
locaties waaronder weer in Herentals.
Al die evenementen hebben twee dingen gemeen: de liefde voor taal of literatuur en genieten van
een lekkere zondagmorgen.
Bij ons kan je smullen van een uitgebreide brunch en ondertussen in gezelschap luisteren naar een
aantal acts :
• De jonge Turnhoutse schrijfster Charlien Adriaenssens is studente rechten aan de KUL en
kickt op literatuur en voetballen. Zij onderhoudt ons met haar verhalen en columns met een
zeer persoonlijke en grappige kijk op de realiteit.
• Leraar Christoph Lintermans publiceerde naar aanleiding van 800 jaar stad en vrijheid
een sonnettenkrans met 15 gedichten rond Herentalse monumenten en
bezienswaardigheden. Hij laat daarin zijn fantasie en vrije-associatievermogen de vrije loop
in een taal waarin “archaïsche plechtstatigheid wordt gemengd met moderne zwier
(F.Depeuter).” Hij draagt voor ons een aantal van zijn gedichten voor.
• Vaste waarde Marc Lievens zorgt voor de lichte toets met een straf verhaal in zijn eigen,
onovertroffen stijl.
Stof genoeg dus voor een hoogstaande en gevarieerde literaire ervaring met de voeten onder een
lekkere tafel, in een prachtig decor.
Wil je dit evenement bijwonen dan kan je inschrijven vóór 17 januari bij een van de onderstaande
bestuursleden. De inschrijving is definitief na storting van het verschuldigde bedrag op de rekening
van Davidsfonds Herentals met vermelding : toast literair: x personen.
Kostprijs: leden: 25 € ; niet-leden: 27 €
Wij hopen je in de Karmel te kunnen verwelkomen.
Het bestuur.
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