Taal en Lezen

oktober 2013

De Groote Oorlog in romans
Voordracht door Katrien Van Hecke
woensdag 13 november 2013
20.00 uur
Stadsbibliotheek - Gildelaan
Beste vrienden,
In november herdenken we het einde van de eerste wereldoorlog.
Deze wereldbrand heeft ook zijn diepe sporen nagelaten in de wereldliteratuur. Ongetwijfeld
zullen velen in de komende jaren, waarin de herdenking aan de Groote Oorlog van honderd jaar
geleden prominent op de voorgrond zal staan, enkele beklijvende werken van grote auteurs over
deze oorlog willen (her)lezen.
Stille getuigen vinden we tot in de kleinste dorpen: gedenkplaten met niet te tellen namen van
gesneuvelden. Stapels historische werken geven ons wapenfeiten en duiding.
Maar echt sprekend is alleen de grote literatuur.
Katrien Van Hecke is licentiate geschiedenis en auteur van historische jeugdverhalen en van
sprookjes. Haar laatste werk “Ahatani en het geheim van het oudste verhaal” verscheen in 2010
bij Lannoo.
Zij geeft tijdens haar voordracht een zo ruim mogelijk overzicht van de literaire autobiografieën
en romans uit de Eerste Wereldoorlog.
Er komen zowel Vlaamse als Britse, Ierse, Franse, Duitse, Tsjechische, Turkse, Amerikaanse en
Australische schrijvers aan bod: de anti-oorlogschrijvers Siegfried Sassoon en Louis Barthas,
Prix Goncourt winnaar Henri Barbusse, AKO Literatuurprijswinnaar Erwin Mortier, Booker
Prize winnares Pat Barker, Erich Maria Remarque, Ernst Jünger en vele anderen.
Bij de auteurs die er literair of artistiek bovenuitsteken blijft ze langer stilstaan en leest ze
frappante fragmenten voor.
Het geheel is gekaderd in een aantrekkelijke PowerPointpresentatie.
Deze voordracht gaat door in samenwerking met de stadsbibliotheek.
Inkom: 5 €. (Vrijetijdspas: 3 €)

Voor de agenda :



Noteer dat “Klara in de Singel” volgend jaar niet zoals gewoonlijk op de derde zaterdag van
januari doorgaat maar wel op zaterdag 25 januari 2014. Wij leggen weer een bus in.
Zoals aangekondigd denken we aan de organisatie van een tweedaagse reis naar Amsterdam
met ondermeer het Rijksmuseum op het programma. Deze reis zou doorgaan op 14 en 15
juni 2014.
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