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Het grote 
Verlangen

INTERNATIONAAL LITERAIR FESTIVAL

Paul Mennes, Don Duyns, Kurt Van Eeghem, Tom Naegels, 
Renske de Greef, Marc Reynebeau, Eva de Roovere, 
Tjitske Jansen, Eva Cox
Kees van Kooten, Kim Duchateau, Abdelkader Benali, 
Friedl’ Lesage, Lieve Joris, Anna Luyten
Herman Brusselmans, Emile Hollman, Luc De Vos, 
Leon Verdonschot, 
Dimitri Verhulst, Susan Smit, Mat Verberkt, Elvis Peeters, 
Nico Sphinx aus Eis - Neue Bühne Krefeld
Animal Farm - De Queeste
Hanna Schygulla
Quirien van Haelen, Daan Doesborgh, Jee Kast, 
De zin en onzin van weblog

GENK

HASSELT

HEERLEN

MAASTRICHT

ROERMOND

VENLO

DÜSSELDORF

Entreeprijzen
Entreekaart 5 euro per voorstelling*
Festivalkaart 20 euro voor alle voorstellingen*
* Niet geldig voor Elvis Peeters (gratis), Hanna Schygulla  (19,50 euro)

Voorverkoop
Genk: Bibliotheek Genk, Standaard Boekhandel, 
Boekhandel Malpertuis
Hasselt: Literair Museum, Provinciale Biblio-
theek Limburg, Stedelijke Bibliotheek Kuringen, 
Boekhandel De Markies van Carrabas, Standaard 
Boekhandel, Tweedehandsboekhandel Snuffel
Heerlen: Openbare bibliotheek Heerlen 
(receptie niveau +2) Glaspaleis 
Maastricht: Centre Céramique (klantenservice)

Roermond: Via info@hetgroteverlangen.eu 
Venlo: Theater De Maaspoort (alleen Hanna Schygulla)

Informatie
info@hetgroteverlangen.eu 
M 0031 (0)626650054

Adressen en telefoonnummers
Bibliotheek Genk, Dieplaan 2, 
T 0032 (0)89 653938 
Literair Museum Hasselt, Bampslaan 35, 
T 0032 (0)11 222624
Openbare bibliotheek Heerlen, Bongerd 18,
T 0031 (0)45 5772225
Centre Céramique Maastricht, Plein 1992, 
T 0031 (0)43 3505600
Literair Station Venlo, 
M 0031 (0)626650054
Zakk Düsseldorf, Fichtenstr. 40, 
T 0049 (0)211 9730010

Organisatie in België 
Literair Museum Hasselt 

Ondersteund door
Provincie Limburg
- Interlimburgse samenwerking
Euregio Maas-Rijn 
Stad Hasselt 
Stad Genk
Bibliotheek Genk
Stedelijke Bibliotheek Hasselt
Provinciale Bibliotheek Limburg 

Met medewerking van Imelda Sleurs, Johan 
Swennen, Geertje Descheemaeker, Karine Leen

Met dank aan Kerkfabriek O.L.V. Boodschap 
Spalbeek, Kunstencentrum België, Z33 in Hasselt, 
Casino Modern, Euroscoop in Genk
Literair Museum is een project van vzw ATOS 
(Alternatieve Tewerkstelling voor Ontwikkelings-
samenwerking)

Organisatie in Nederland
Literair Station Venlo 

Ondersteund door
Provincie Limburg
- Interlimburgse samenwerking
Euregio Maas-Rijn
Gemeente Heerlen 
Openbare bibliotheek Heerlen
Centre Céramique Maastricht 
Gemeente Venlo
Nederlands Literair Productie- en Vertalingen Fonds
LIRA Fonds

Met medewerking van Susan Ploumen, Bernard 
Brouns, Pia Spaan, Corrien Derksen, Frederique 
Stille, Ralph Souren

Met dank aan Schrijvers School en Samenleving, 
Ineke Wüst, Theater De Maaspoort Venlo
Literair Station Venlo wordt ondersteund door 
Letterkundig Centrum Limburg

Organisatie in Duitsland
Zakk, Düsseldorf

Ondersteund door
Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-
Westfalen

Met medewerking van Christine Brinkmann, 
Robert Hillmanns

Projectleiding
België: Marijke Rekkers
Nederland: Tieneke Verstegen
Duitsland: Markim Pause
 
Ontwerp: Studio Denk, Venlo
Druk: Henk’s Offset, Venlo

GENK
DINSDAG 17 OKTOBER 2006 | 20.15 UUR

Paul Mennes, Don Duyns, Kurt Van Eeghem
Casino Modern | A. Dumontlaan 2 | Genk-Waterschei

Paul Mennes had er nooit aan gedacht om schrijver te worden: een verjaar-
dagscadeau in de vorm van een verhaal wordt bij toeval gepubliceerd. 
Nu rekent men hem tot de belangrijkste Nederlandstalige schrijvers. 
Zijn werk bestaat uit romans, theaterstukken en multi-mediaprojecten. 
Zijn romans schetsen een tijdsbeeld. Het zijn satires, die zich sterk richten 
tegen de consumptiecultuur. Toch spreekt hij zich nauwelijks in cultuur-
kritische termen uit. De roman Poes poes poes bewerkt hij tot een experi-
menteel theaterfeuilleton-op-doek, dat lijkt op een televisiefeuilleton met 
elementen uit fi lm en theater.

Don Duyns is een schrijver die regisseert, doceert en tekent. In het seizoen 
2004-2005 was hij de meest gespeelde Nederlandse schrijver. Van hem ver-
schenen Een gelukkige jeugd (een kwaal waaraan hijzelf lijdt), Dertig, en nu?
(maakt balans op van zijn leven) en diverse bundels met theaterteksten. 
“Wat stuwt een schrijver om te schrijven? Angst, denk ik, en eventueel 
agressie, drift, liefde wellicht, nee liefde niet, wie schrijft er nou uit liefde. Uit 
haat schrijven dat gaat, of uit wanhoop, zelfs uit verlangen, maar uit liefde?”

Interviewer Kurt Van Eeghem is vooral bekend van zijn presentatiewerk op 
radio, televisie en was vroeger zelf acteur. Hij heeft nog steeds een passie voor 
theater. Momenteel presenteert  hij  Het Salon, de weekendbijlage van Radio 1. 

ZONDAG 22 OKTOBER 2006 | 11 UUR

Tom Naegels, Renske de Greef, 
Marc Reynebeau
Euroscoop Genk | C-Mine | Winterslag

Tom Naegels schrijft recht vanuit het hart van zijn woonplaats Antwerpen 
in Los, zijn nieuwste roman. Het is een boek over verbondenheid en verlies 
in de multiculturele samenleving, over weerbarstige liefde en broze 
overtuigingen. Een roman waarin ook vele vragen worden gesteld. Is dit nu 
racisme? of Is dit nu een cultuurverschil? Het is een levensecht boek over 
Borgerhout, bompa en Abou Jahjah. De columnist van De Standaard laat 
zich kennen als een maatschappijkritische auteur die op een lichtvoetige, 
relativerende toon de kloof tussen moslim, burgerman en intellectueel 
beschrijft.

Renske de Greef maakte furore als columniste bij het online jongeren Renske de Greef maakte furore als columniste bij het online jongeren Renske de Greef
magazine www.spunk.nl. Haar stukken, waarin ze een jaar lang openhar-
tig over haar seksleven schrijft, behoorden tot de meest gelezen artikelen. 
Toen ze een wekelijkse column in De Morgen kreeg aangeboden, brak ze 
haar studie af om zich volledig op het schrijven te richten. Ze werkt zoal 
voor Cosmopolitan, Playboy, Viva, Esquire en trad op in de Laatste Show. 
Tijdens reizen die zij maakte naar Afrika, gaat ze op zoek naar seksuele 
zeden en gewoonten, die ze beschrijft in Seks in Afrika.

Interviewer Marc Reynebeau is journalist, columnist en historicus. 
Hij is redacteur Weekendbijlagen bij De Standaard, schrijft boekencolumns, 
essays en is betrokken bij enkele Vlaamse televisieshows zoals De slimste 
mens.
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HASSELT
VRIJDAG 13 OKTOBER 2006 | 20.00 UUR

Kees van Kooten, Kim Duchateau
Kunstencentrum België | Burgemeester Bollenstraat 54

Kees van Kooten opent het festival dit jaar in Hasselt met zijn nieuwste 
boek Mijn Plezierbrevier, een vijfhonderd pagina’s dikke bundel waarin hij 
zijn favoriete Engels-Amerikaanse humor heeft verzameld, vertaald en van 
(geestig) commentaar voorzien. Verder zal hij zijn kijk op de actualiteit 
ventileren en foto’s en knipsels projecteren bij andere teksten. Kees van 
Kooten is vooral bekend geworden als onderdeel van het duo Koot en Bie, 
dat hij samen met Wim de Bie vormde en waarmee hij jarenlang op televisie 
voor de VPRO programma’s maakte.

Kim Duchateau (of kortweg Kim) is bekend van zijn cartoons in verschil-
lende kranten en tijdschriften, maar is ook schrijver en muzikant (en naar 
eigen zeggen onzinnigaard). Hij zal van Kootens verhalen becommentariëren 
met tekeningen en zijn eigenzinnige muziek spelen.
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WOENSDAG 18 OKTOBER 2006 | 20.00 UUR

Abdelkader Benali, Friedl’ Lesage
Kapel van O.L.V. Boodschap | Spalbeekstraat z/n (Kermt / Spalbeek)

Abdelkader Benali is veelzijdig en schrijft veel: romans, toneelstukken, 
recensies en artikelen. “Hij kauwt op elk woord, hij proeft en geniet, het 
plezier spat er vanaf”, “Levendig, mythisch en hartverwarmend”, “Benali 
is een originele magisch-realist die het traditionele met het moderne weet 
te verweven, met verbluffend en vertederend resultaat” kunnen we over 
hem in binnen- en buitenland lezen. Terecht won hij de Libris literatuur-
prijs voor De langverwachte. Tijdens de recente Israëlisch-Libanese oorlog 
verbleef hij toevallig in Libanon, vanwaar hij een weblog verzorgde voor 
Vrij Nederland.

Interviewster Friedl’ Lesage is onder meer presentatrice op Radio 1. 
Elke weekdag tussen 9 en 10 praat zij met een gast in Het beste moet nog 
komen.
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ZONDAG 29 OKTOBER 2006 | 11.00 UUR

Lieve Joris, Anna Luyten
Z33 (Zebrazaal) | Zuivelmarkt 33

Lieve Joris is Vlaamse, woont in Nederland en is vooral bekend als schrijf-
ster van journalistiek getinte reisverhalen. Een bijzondere rol in haar leven 
en werk spelen haar talrijke reizen. Tijdens een verblijf in Caïro beseft 
ze, dat ze nooit volledig deel zal uitmaken van deze voor haar vreemde 
wereld. Toch markeert dit besef geenszins het einde van haar reizen. Haar 
interesse gaat vervolgens uit naar Congo, waarna ze zich toch weer oriën-
teert op het Midden-Oosten. Midden in een periode van onrust en burger-
oorlog valt haar tweede reis naar Congo. Dit avontuurlijke verblijf levert 
haar de impressies op, die aanleiding vormen voor een beschrijving van 
de omwenteling getiteld Dans van de luipaard. Haar nieuwste, Het uur van de 
rebellen, gaat over een Congolese man die heen en weer wordt getrokken 
tussen trouw aan zijn volk en trouw aan zijn land.

Anna Luyten is journaliste bij het weekblad Knack en voorzitster van de 
literaire prijs De Gouden Uil.

fo
to

: H
er

m
an

 S
el

le
sl

ag
hs

 

DINSDAG 24 OKTOBER 2006 | 20.15 UUR 

Eva de Roovere, Tjitske Jansen, Eva Cox
Casino Modern | A. Dumontlaan 2 | Genk-Waterschei

Eva de Roovere kleurde tal van groepen en projecten met haar aandoen-
lijke en unieke stem. Met haar rugzak vol muzikale ervaringen (bij Kleine 
Blote Liedjes, Kadril, Oblomow) gaat ze de uitdaging aan om haar eigen 
geluid te creëren. 100 procent solo. Regisseur van haar eigen verhaal, 
frontvrouw van haar eigen groep. 
Op haar debuutalbum De Jager bloeit ze helemaal open met Nederlandstalige De Jager bloeit ze helemaal open met Nederlandstalige De Jager
pop met een rootsrand. Met warme herinneringen aan wat was, met steile 
verwachtingen van wat komen gaat, staat ze nu te trappelen. Ze popelt 
om haar nieuwe repertoire los te laten en gaat dit najaar op reis langs 
de culturele centra. De jacht is open ... Deze avond alvast ‘n voorproefje 
unplugged, met begeleiding op piano.

Op de Nederlandse en Vlaamse podia fl oreren jonge dichteressen. 
Tjitske Jansen weet met haar brutale en intelligente gedichten velen te 
bekoren en te ontroeren. Ze getuigen van originaliteit en gevoeligheid, 
zonder sentimenteel te worden. In haar debuutbundel Het moest maar eens 
gaan sneeuwen dicht ze op parlando wijze over grote thema’s als liefde, 
dood en verbondenheid.

Eva Cox debuteert met de bundel Eva Cox debuteert met de bundel Eva Cox Pritt.stift.lippe. Volgens Ilja Leonard 
Pfeiffer schrijft ze “.. gedichten als meisjes met fl ipperkast-ogen, Warhol-
haartjes, heupen als beurse suikermeloenen, oren toe, dichtgefl ipfl apt 
met knikjes, een stem als een fl appende landvlag, een mijnschacht in haar 
keel, haar taal een lijmbal van snippers, met een zeepsopzeppelin verwon-
dering, vingers gebankschroefd aan een koperen toog”.

Het grote Verlangen…
 kijkt over de randen van het boek. Weliswaar vormt lite-

ratuur de rode draad, de line-up bevat ook muziek, theater, 

cabaret en fi lm. De programma onderdelen in de acht steden 

zijn zo samengesteld, dat er op de podia veel ontmoetingen zijn 

tussen schrijvers, artiesten en kunstenaars uit België, Nederland 

en Duitsland. Het is het enige literatuurfestival waarbij de 

drie buurlanden op deze manier samenwerken en een podium 

bieden voor de wederzijdse cultuur, zoals die z’n neerslag vindt 

in het geschreven, gesproken en gezongen woord. 

 Kortom, goed voor het culturele grensverkeer en ook voor 

dat van bezoekers. Dit alles op een kruispunt van wegen, ner-

gens liggen de grenzen van de drie landen zo dicht bij elkaar 

als hier.  Met auteurs, acteurs, dichters, journalisten, publicisten, 

muzikanten, jonge talenten, gevestigde namen uit de twee 

taalgebieden, in verschillende combinaties en cross-overs, 

vaak op bijzondere locaties.

Het grote Verlangen komt voor een groot deel voort uit de Literaire Zomer 

Samenwerkingspartners: 
Bibliotheek Genk, Literair Museum Hasselt, Literair Station Venlo, Openbare Bibliotheek Heerlen, Centre Céramique Maastricht, Zakk Düsseldorf

Venlo

DüsseldorfRoermond

Heerlen

Maastricht

Genk

Hasselt

Maas

Rijn



Programma kan op aanvraag via info@hetgroteverlangen.eu worden toegestuurd. Wijzigingen door onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
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Düsseldorf

Genk

Hasselt

Venlo

Roermond

Genk

Maastricht

Düsseldorf

Genk

Heerlen

Maastricht

Maastricht
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Heerlen

20.00

20.00

20.15

20.00

20.30

20.00

11.00

15.30

20.00

20.15

20.00

20.30

20.30

11.00

20.00

Kees van Kooten, Kim Duchateau
Poesieschlacht punkt acht, internationale poetry slam
Paul Mennes, Don Duyns, Kurt Van Eeghem
Abdelkader Benali, Friedl’ Lesage
Hanna Schygulla
Animal Farm - De Queeste
Renske de Greef, Tom Naegels, Marc Reynebeau
Elvis Peeters
De zin en onzin van weblog
Eva de Roovere, Tjitske Jansen, Eva Cox
Herman Brusselmans, Emile Hollman
Dimitri Verhulst, Susan Smit, Mat Verberkt
Nico Sphinx aus Eis - Neue Bühne Krefeld
Lieve Joris, Anna Luyten
Luc De Vos, Leon Verdonschot

Vr 13.10

Zo 15.10

Di 17.10

Wo 18.10 

Do 19.10 

Vr 20.10 

Zo 22.10 

Zo 22.10 

Di 24.10 

Di 24.10

Wo 25.10 

Do 26.10 

Za 28.10 

Zo 29.10

Ma 30.10

PROGRAMMA  Het grote Verlangen

MAASTRICHT
ZONDAG 22 OKTOBER 2006 | 15.30 UUR | ENTREE GRATIS

Elvis Peeters - De Ontelbaren
Literair concert
Centre Céramique | Plein 1992

“Literatuur met de kracht van een concert, Een concert met de subtiliteit 
van literatuur.” Elvis Peeters leest voor uit zijn nieuwe boek De Ontelbaren, 
genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2006. Het gaat om de proloog 
waarin spanning, dreiging, tederheid, slapstick en zelfbehoud vechten om 
de bovenhand. De muzikanten Gerrit Valckenaers en Koen Van Roy maak-
ten er een soundtrack bij, die ze zelf op de planken brengen als een krach-
tig en tegelijk ontroerend tweemansorkest. Nicole Van Bael bedacht een 
sober podiumbeeld en coachte de spelers naar een stevige, nu eens stuwende, 
dan weer verstilde voorstelling, die bijna met eb en vloed de adem van de 
zee op scène zet. Elvis Peeters schetst in een bedrieglijk eenvoudige taal 
het verhaal van Europa, miljoenen vreemdelingen overspoelen het rijke 
westen. Met rake beelden, af en toe een onstuitbare humor, schetst hij een 
hard en ontluisterend wereldbeeld. Over menselijke verlangens naar geluk 
en veiligheid in een wereld vol verschillen, onrust en onbegrip.
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DONDERDAG 26 OKTOBER 2006 | 20.30 UUR

Dimitri Verhulst, Susan Smit, 
Mat Verberkt
Centre Céramique | Plein 1992

Dimitri Verhulst brak met zijn laatste boek De helaasheid der dingen te-
recht door. Deze roman wordt verfi lmd en heeft reeds de weg naar het 
buitenland gevonden. De schrijver keert terug naar zijn geboortegrond in 
Reetveerdegem. We maken kennis met zijn vader, die zijn paar uur oude 
zoontje in een postzak op zijn fi ets langs alle kroegen van het dorp rijdt 
om hem aan zijn vrienden te tonen; zijn grootmoeder, wier nachtrust al te 
vaak verstoord wordt door de politie als die weer eens een van haar dron-
ken zonen thuis komt afl everen: en niet te vergeten de werkloze nonkels, 
voor wie een wereldkampioenschap zuipen het hoogst haalbare is en die 
leven volgens het adagium “God schiep de dag en wij slepen ons erdoor-
heen”. Kortom een gevoelig ode en een hilarische afrekening met het dorp 
van een jeugd. 

Susan Smit was fotomodel, studeerde af in culturele studies, maakt deel 
uit van Writers On Heels, (een nieuwe lichting schrijfsters die de liefde 
voor de literatuur moeiteloos combineert met hoge hakken), is ingewijd 
als heks, geeft lezingen spiritualiteit en sensualiteit, schrijft daarover in 
bladen en boeken en publiceerde recent een roman. In oktober verschijnt 
De zweefmolen, een boek over de jungle van alternatieve therapieën voor 
zoekenden, die wars zijn van zweverigheid en beschikken over een fl inke 
dosis zelfspot. 

Mat Verberkt ontvangt wekelijks in het L1 programma Onder aan de Ras-
berg gasten uit de wereld van kunst en cultuur uit Limburg en omgeving 
en praat met hen over hun drijfveren.
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Eigengemaakte soep…
 een collega in je bed, de wintercollectie, Casablanca, je 

moeder nog eenmaal - verlangens bezoeken ons elke dag. 

Ze vullen ons hoofd met wat we niet hebben maar wel willen. 

Het is een allegaartje van emoties, ze bezorgen ons frustratie 

en laten ons dromen. En toch zou de literatuur mager zijn als 

daarmee alles was gezegd over het verlangen. Er is nog een 

ander gevoel. Elk mens herkent het uit zijn eigen leven. 

Een onderstroom van ons gemoed, bij onze gedachten en 

daden, die onrust wekt en het bestaan verandert in een doolhof. 

 In tegenstelling tot onze alledaagse verlangens is deze ene 

soms jarenlang onzichtbaar en duikt dan plots op. Het gaat 

over wat in woorden niet valt te benoemen en tegelijk met onze 

tranen en ons geluk is verbonden. Het maakt alle gewone 

verlangens groot en intens. Schrijvers en dichters zoeken in 

taal en verbeelding naar antwoorden. Zo ook de lezers. 

Dit ongrijpbare moet de bron van hun leeshonger zijn. 

Kijk naar hen, als ze een boek vinden en voor de eerste keer 

openslaan, schijnbaar achteloos bladerend. Zie hoe diep de 

woorden kunnen gaan. 

ZATERDAG 28 OKTOBER 2006 | 20.30 UUR

Nico Sphinx aus Eis - Neue Bühne Krefeld
Centre Céramique | Plein 1992

Nico is een popicoon van wereldformaat. In 1988 wordt ze op Ibiza op haar 
fi ets aangereden door een auto, valt in een greppel en sterft. 
Hier begint het verhaal en vervolgens trekt haar turbulente leven in een 
monoloog aan ons voorbij. Nico is als Christa Päffgen in Duitsland geboren 
in 1938. Ze wordt al jong model, komt terecht bij Coco Chanel, speelt mee 
in Fellini’s La dolce vita, krijgt een kind van Alain Delon. Door toedoen 
van Andy Warhol wordt ze lead zangeres bij de legendarische Velvet Under-
ground. Ze ontmoet Jim Morrison, de grote liefde van haar leven, die haar 
aanmoedigt zelf te gaan componeren. Ze raakt verslaafd aan heroïne, pro-
duceert onophoudelijk platen, fi lmt, geeft concerten. In een omkering van 
het Orpheus-motief laat auteur Werner Fritsch zijn heldin de vertwijfelde 
poging ondernemen haar grote liefde Jim Morrison uit de onderwereld te 
bezweren. Het toneelstuk, een productie van Neue Bühne uit Krefeld in de 
regie van Kay Voges met Xenia Snagowski, wordt gespeeld in goed begrijpe-
lijke Duitse taal.
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HEERLEN
WOENSDAG 25 OKTOBER 2006 | 20.00 UUR

Herman Brusselmans, Emile Hollman
Glaspaleis - Openbare Bibliotheek | Bongerd 18

Herman Brusselmans schrijft vooral autobiografi sch en weet dit te door-
spekken met de nodige humor. Literatuur moet amusement zijn. De kern 
van zijn literatuur is rock & roll: vuilbekkend, agressief, tegen schenen 
schoppend. Gelukkig blijft hij in een razend tempo boeken produceren en 
heeft dit al prachtige titels opgeleverd zoals: Heden ben ik nuchter, Het mooie 
kotsende meisje, Vrouwen met een IQ, Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn. 
In Brusselmans’ eigen woorden: “Ik ben de beste schrijver van Vlaanderen. 
Maar ik ben de enige die dat vindt.” Hij produceert in hoog tempo (vaak 
twee per jaar) romans die het zeer goed doen bij een voornamelijk jong 
publiek. Het merendeel van zijn werk is autobiografi sch geïnspireerd of 
verwijst naar de recente actualiteit in Vlaanderen. Met zijn veelvuldige 
media-optredens, zijn columns in het Vlaamse tijdschrift Humo en zijn 
scherpe uitspraken weet hij geregeld opschudding te veroorzaken.

Interviewer Emile Hollman, journalist en columnist uit Heerlen, maakte 
jarenlang de boekenpagina van het Limburgs Dagblad en werkte daarna 
onder meer voor de kunstredactie van Dagblad De Limburger en het 
Limburgs Dagblad.
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MAANDAG 30 OKTOBER 2006 | 20.00 UUR

Luc De Vos, Leon Verdonschot
Glaspaleis - Openbare Bibliotheek | Bongerd 18

Luc De Vos is de zanger van de Nederlandstalige Vlaamse popband Gorki, 
waarmee hij al jaren volle zalen trekt. Ook de popliefhebbers in Nederland 
lopen warm voor zijn melancholieke gitaarliedjes, vol mededogen, sex en 
wetenschap. Tot nog toe maakte hij met Gorki negen albums. Als schrijver 
doet hij meer en meer van zich spreken. Zijn verhalenbundel en roman 
werden goed ontvangen. Daarnaast is hij columnist voor de alternatieve 
jongerenzender Studio Brussel. Er verschenen drie boeken, waaronder Alles 
is geschiedenis, een autobiografi sch relaas waarbij hij op originele manier 
over zijn katholieke Vlaamse jeugd vertelt. In Volkskracht schetst hij in acht Volkskracht schetst hij in acht Volkskracht
verhalen een beeld van Vlaanderen. Mild, met een nostalgisch gevoel en 
een knipoog beschrijft hij hoe het vroeger was en een beetje meewarig 
kijkt hij naar de situatie van vandaag. Het gaat over televisie(reclame), 
mosselen, druggebruik, vakantie aan zee en zowat de volledige rest van 
het rijke menselijke leven.

Leon Verdonschot is journalist en publiceerde een verhalenbundel Hart 
Tegen Hart met rock & roll ontmoetingen. Vorig jaar kreeg hij de Pop Pers Tegen Hart met rock & roll ontmoetingen. Vorig jaar kreeg hij de Pop Pers Tegen Hart
Prijs uitgereikt.
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ROERMOND
VRIJDAG 20 OKTOBER 2006 | 20.00 UUR

Animal Farm - De Queeste
Pittstowe Kunstpodest | Neerstraat 34 (schuin tegenover Stadsbibliotheek) 

Animal Farm van De Queeste is een toneelstuk op locatie in de open 
lucht, een performance en  vertelling vrij bewerkt naar de gelijknamige 
klassieker die George Orwell in 1945 schreef als een dierensatire op de 
totalitaire staat. In dit eigenzinnig eenmansproject maak je kennis met 
Alec Trup, een man die met zijn busje uit het het voormalige Oostblok 
naar hier kwam gereden. Op zoek naar een toekomst in het nieuwe 
Europa. Onderweg vertelt hij zijn verhaal van de beesten op de boerderij. 
Over Boxer, Benjamin & Napoleon…  ”Alle dieren zijn gelijk, maar som-
migen zijn meer gelijk dan anderen.” Nederlands Limburger Roel 
Swanenberg is in 2005 afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht. 
De Queeste is een Belgisch Limburgse theatermakersgroep, een voorstel-
ling maken betekent een collectieve zoektocht…
Het stuk speelt zich af op een onverwachte plek in de Roermondse 
binnenstad.

Wie verlangt er niet…
 naar een vrouw of een man, een ander leven, het land 

achter de einder, kennis of wijsheid? In de meeste mensen zit 

een stil verlangen opgesloten, een wens of een droombeeld dat 

ze koesteren. Veelal houden ze het voor zich, bergen ze het diep 

op in hun binnenste. Niet alleen omdat het fi jn is te verlangen, 

ook omdat ze zich er geen raad mee weten. Want wat moet je 

doen om je verlangen werkelijkheid te maken en wat gebeurt 

er als je dat gaat proberen? En - nog huiveringwekkender - wat 

als je krijgt wat je verlangt?

 

 Te weinig mensen geven zich daarom over aan hun verlangen, 

meestal zijn dat schrijvers, acteurs, kunstenaars of muzikanten. 

Zij gaan op zoek naar die ene, dat andere leven, het gedroomde 

land of het onbenoembare en worstelen dan evengoed met 

hun hunkering. Het mooie is echter dat zij - op papier, doek of 

podium - verslag uitbrengen over hun zoektocht, de worsteling, 

de romantiek, het lijden en de pijn. 

Schrijvers, acteurs en zangers bijvoorbeeld stoppen de gloed 

van hun verlangen tussen de regels, muzikanten laten in 

ritmes en melodieën moeiteloos het onzegbare horen.

VENLO
DONDERDAG 19 OKTOBER 2006 | 20.30 UUR
ENTREE 19,50 EURO (INCLUSIEF GARDEROBE EN CONSUMPTIE)

Hanna Schygulla
Mein Leben - Een muzikale biografi e
Theater De Maaspoort | Oude Markt 30

Hanna Schygulla is de legendarische muze van Rainer Werner Fassbinder, 
werd wereldberoemd met fi lms als Die Ehe der Maria Braun, Lili Marleen en 
bouwde een imposante fi lmcarrière op.
Begin jaren negentig ontdekt ze in de vorm van muziek een nieuwe liefde 
als ze gaat zingen. Als een mysterieuze fee zweeft ze over het podium, de 
ene keer dromerig, dan weer aanstekelijk lachend en levensvreugde uit-
stralend, vervolgens verzinkt ze in een bitterzoete melancholie. Ze neemt 
het publiek mee op reis door haar leven met een verrassend repertoire, op 
de piano begeleid door Stephan Kanyar. In een historisch muzikale context 
slaat ze haar levensboek open met Brecht, Piaf, Fassbinder, Billie Holiday, 
Janis Joplin, John Lennon, Rolling Stones, maar ook met kinder- en kerst-
liedjes, de tango én Lili Marleen. Natuurlijk zal ze niet alleen haar stem 
laten spreken in de vertolking van de liederen. Ook als ze zingt is Hanna 
Schygulla een topactrice. Elk nummer wordt door haar omgetoverd tot een 
klein toneelstuk. Ze glijdt in haar teksten alsof het haar tweede natuur is. 
“Sobald wir eine Bühne betreten, wird aus dem Leben …Theater.”

Entreekaarten zijn te reserveren | verkrijgbaar bij Theater De Maaspoort, 
Oude Markt 30, Venlo,  I www.maaspoort.nl of T 00 (31) 773 207 207.
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DÜSSELDORF
ZONDAG 15 OKTOBER 2006 | 20.00 UUR

Poesieschlacht punkt acht
Poetry slam - internationale editie
Zakk | Fichtenstraße 40

Een keer per maand, iedere derde zondag, is er een ontmoeting tussen 
dichters en schrijvers in cultureel centrum Zakk. Poesieschlacht punkt 
acht is een poetry slam. Het is als het ware een literaire wedstrijd en 
tegelijkertijd een kweekvijver, waaraan iedereen die zelf teksten schrijft 
kan meedoen. Op deze avond is er een internationale variant met jonge 
performers uit Nederland, België en Duitsland. Quirien van Haelen, Daan 
Doesborgh uit Nederlands Limburg en Jee Kast uit Belgisch Limburg zullen 
samen met Duitse dichters het sfeervolle en vaak uitverkochte culturele 
podium in Düsseldorf betreden. De moderators Pamela Granderath en 
Markim Pause, zelf bevlogen en succesvolle slammers, begeleiden de dich-
ters door hun optredens, die niet langer dan vijf minuten mogen duren. 
De winnaar, die wordt gekozen door een onverbiddelijke publieksjury, 
krijgt een beker en mag zijn zege vieren met een fl es champagne.

DINSDAG 24 OKTOBER 2006 | 20.00 UUR

Web 2.0: Blog, werk en cultuur
in België, Nederland en Duitsland 
Zakk | Fichtenstraße 40

Over de zin en onzin van het fenomeen weblog op internet. Ervaringen 
met bloggen in België, Nederland en Duitsland. Zijn er netwerken over de 
grenzen heen?
Volgens Wikipedia is een weblog een website die regelmatig (soms meer-
dere keren per dag) wordt vernieuwd en waarop de geboden informatie 
op datum wordt weergegeven. Planet Internet voegt hier nog iets aan toe, 
namelijk het persoonlijke karakter van de inhoud. Sommigen noemen 
het een internet dagboek. Veel blogs bestaan uit nieuwsfeiten met een 
persoonlijke mening van de auteur. Ook wordt een lijst van interessante 
links gevormd en kunnen bezoekers reageren. Zo heb je weblogs op alle 
mogelijke gebieden en over de meest vreemdsoortige onderwerpen, waarbij 
gelijkgestemden over de hele wereld contacten leggen. Op deze avond 
komen bekende en succesvolle bloggers uit de drie landen aan het woord 
en wisselen ervaringen uit over de impact van Web 2.0 op hun werk en 
hun leven. 
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