
 
 

 
 
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013-1 
 

Aan de leden en belangstellenden van Vrouw & Kultuur  
 
De filmmiddag op 6 januari met Henriette Roland Holst trok behoorlijk belangstelling van jullie. Het 
was hartverwarmend om te zien hoeveel V&K getrouwen naar de Plaza Futura zijn gekomen om 
naar de documentaire over deze boeiende en opmerkelijke vrouw te kijken. Plaza-directeur 
Pauline Terreehorst was aangenaam verrast over de opkomst en overweegt op zondagmiddagen 
meer literaire activiteiten te organiseren. Wij zien hierin een aanmoediging om jullie de komende 
tijd te attenderen op dit soort culturele activiteiten en waar mogelijk met korting of een of andere 
actie. (zie actiebon onderaan deze nieuwsbrief) Zo gaan we samen op weg naar de uitreiking van 
de Debuutprijzen 2010-2012 op 10 november van dit jaar. 
Lidy Lathouwers en Gaby Wertenbroek 
 

 

PARKTHEATER VRIJDAG 15 FEBRUARI OM 20.30 UUR 
Behoud de Begeerte i.s.m. Toneelhuis - 'Saint Amour'  

 

 

 
Aanstaande 19 maart 2013 zal het vijf jaar geleden zijn dat de schrijver besloot om te overlijden. 
Op vrijdag 15 februari, de dag na Valentijn, krijgt u de kans Claus' liefdesliteratuur tot u te nemen. 
Maar dan via zeven topauteurs, die zich laten inspireren door de geschriften van Claus over de 
liefde en al haar zegeningen en verschrikkingen: Yannick Dangre, Anne Vegter (ONZE NIEUWE 
DICHTER DES VADERLANDS!), Marcel Möring, Erwin Mortier, Leonard Nolens, Christophe 
Vekeman en Maartje Wortel.  Naast een selectie van foto- en filmarchief kunt u genieten van 
muziek. Een 'mistery guest' maakt de voorstelling compleet. 
 

 
Meer informatie en kaarten bestellen via www.parktheater.nl In de pauze en na afloop 
boekenverkoop door Van Piere De Slegte. 

http://www.parktheater.nl/programma/1841/Behoud_de_Begeerte/Saint_Amour_omtrent_Hugo_Claus/?utm_source=saintamour&utm_medium=email&utm_campaign=especial
http://www.parktheater.nl/programma/1841/Behoud_de_Begeerte/Saint_Amour_omtrent_Hugo_Claus/?utm_source=saintamour&utm_medium=email&utm_campaign=especial
http://www.parktheatereindhoven.nl/


Parktheater Eindhoven, Philipszaal 20.30 uur 
Elzentlaan 50 5615 CN Eindhoven 
T. 040 - 2 11 11 22 (kaartverkoop) 
T. 040 - 2 15 61 56 (algemeen) E. kaartverkoop@parktheater.nl 
Geopend:- ma t/m za van 9.30 - 19.00 
Prijs: € 23,90, CJP € 21,40  

V&K-leden krijgen bij reservering gratis consumptiebon, op 15/2 ophalen met het toegangskaartje. 

 

ACADEMISCH GENOOTSCHAP ZA. 23 FEBRUARI 17.00 UUR 

Kom kennismaken met ...Anne Vegter 
De dichteres Anne Vegter, winnaar van de Awater Poëzieprijs 2011 voor haar bundel Eiland berg 

gletsjer en sinds 31 januari onze Dichter des Vaderlands. 
Academisch Genootschap Meerlezaal 17.00 uur (zaal open 16.15 
uur) 
Parklaan 93 5613 BC Eindhoven 
T. 040 – 2 43 48 08 
Prijs: AG-leden, jongeren onder 21 jaar en studenten met 
collegekaart gratis; anderen € 7,00. 
 

Jury’s Debuutprijzen compleet en geïnstalleerd 
We zijn blij met de twee nieuwe juryleden voor de ProzaDebuutprijs 2010-2012. Bij Anneke van 
Wolfswinkel, Monike Walraven en Gaby Wertenbroek hebben zich gevoegd: Jacqueline Kleijer 

eigenaar Opvoeden in liefde, voorzitter Dig it for you en als deskundige meidenhulpverlening m.b.t. 
identiteit, emancipatie en seksualiteit werkzaam in de reguliere jeugdhulpverlening en Margriet 
Cobben, hoofd communicatie SupportPunt Eindhoven, recensent van literaire debuten, schrijfster 

van kinderboeken en neerlandica.  
Zoals gemeld in onze vorige nieuwsbrief bestaat de jury Poëzie uit Arnoud Rigter, Kreek Daey 
Ouwens, Willy Tibergien, Lidy Lathouwers en Tim Walraven. 

Op zaterdag 19 januari hebben beide jury’s met elkaar kennis gemaakt en zijn ze geïnstalleerd. Op 
dit moment zijn ze enthousiast de boeken en bundels aan het lezen en beoordelen. 
 

Ondersteuning Vrouw & Kultuur en of Debuutprijzen 2010 - 2012 
Stel je het op prijs dat we deze nieuwsbrief met culturele tips regelmatig toesturen? Ondersteun 
ons daarbij dan door een bijdrage over te maken op INGrekening 209061 van Vrouw&Kultuur 
Geldrop. Ook voor de Debuutprijzen 2010-2012 zijn giften welkom. Veel kleintjes kunnen zorgen 
voor een prijsuitreiking met stijl en een bredere bekendheid aan het initiatief. 

ZIN IN NOG MEER CULTUUR? 
www.poeziepodium.nl | www.indigo-wereld.nl | www.acadgen.nl 

 

KORTINGSACTIEBON neem hem mee naar het Parktheater. 

 
 

 
Parktheater 15 februari 2013 
Om te ruilen voor consumptie-
bon 
Inleveren bij reserveerkassa 

 
Vrouw&Kultuur  
P p/a Papenvoort 101 5663 AE Geldrop | T. 040 2 85 63 37 | E vrouwenkultuur@gmail.com 
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