
www.brutaalbrugge.be 

aanbevolen door de muzes van het Hugo Clauspad in het Poeziebos. Lees ook 
onderaan de suggesties van boekhandel De Reyghere http://www.dereyghere.be/  

https://www.facebook.com/Bruggestadsgedichten/  

http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx 

- duogesprek Herman Leenders met de Nederlandse schrijver Ilja Leonard Pfeijffer (naar 
aanleiding van het verschijnen van beider romans) dat doorgaat op zaterdag 6 mei 2017 van 
11u tot 12u15 in de benedenzaal van het Provinicaal Hof in Brugge. Moderator is Friedl 
Lesage. Tickets kosten 6 EUR (vvk), 8 EUR aan de deur. 
https://www.brutaalbrugge.be/programma/ )  
 
- op zondag 7 mei om 16u, eveneens in het kader van internationaal literatuurfestival  
BRU.TAAL in Brugge, is Herman Leenders aan de beurt in de Poortersloge (aan het Jan Van 
Eyckplein) namelijk over 'Mijn subversieve tekst'. Moderator is Jelle Van Riet en zij wil een 
antwoord op de vraag: welke rebelse tekst liet een onuitwisbare indruk achter? 
 
- dat Herman Leenders diezelfde dag, zondag 7 mei om 19u ook Dichter op de brug is. De 
brug is de Torenbrug (vlakbij het ziekenhuis Campus Sint-Franciscus Xaverius) en de dichters 
van dienst zijn Lotte Dodion, Fatena Al-Ghorra en Herman Leenders 
  
- dat zaterdag 13 mei 2017 19:00 - 19:30 Torenbrug (overgang Spaanse Loskaai - Gouden-
Handrei) de bosdichters van de Lappersfort Poets Society drie van hun dichters afvaardigen - 
Peter Theunynck, Lies Van Gasse en Hilde Keteleer - onder het motto “Mensen hebben 
bossen nodig en nog zoveel meer!”. Benieuwd naar de invulling van dat motto ? 
https://www.brutaalbrugge.be/9-mei/2017/5/13/dichter-op-de-brug 
 
- en dat op vrijdag 19 mei om 20u de nieuwe roman van Herman Leenders voorgesteld 
wordt in het gemeentehuis van Ruiselede. Guido van Heulendonk zal zijn boek inleiden en 
Tuur Florizoone zal de presentatie opluisteren met accordeon. Het gemeentebestuur van 
Ruiselede biedt een drankje aan. Toegang is gratis. Alleen reserveren via mail 
(inge@lmbooks.be).  
 
----- Original Message -----  

From: De Reyghere boekhandel Sent: Thursday, May 04, 2017 5:15 PM 

Subject: Brutaal - onze suggesties voor een topfestival! 

 

Moeite om deze e-mail correct weer te geven?  

http://www.brutaalbrugge.be/
http://www.dereyghere.be/
https://www.facebook.com/Bruggestadsgedichten/
http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx
https://www.brutaalbrugge.be/programma/
https://www.brutaalbrugge.be/9-mei/2017/5/13/dichter-op-de-brug
mailto:inge@lmbooks.be
mailto:klantendienst@dereyghere.be


 

Klik hier voor een webversie.  

  

 

 

  

 

Beste boekenliefhebber, 

 

Gisterenavond mocht Jan Fabre met zijn entourage de prelude luiden voor het eerste literair festival in 

Brugge. Morgenavond wordt in het Concertgebouw de officiële opening gevierd. Maar wat houdt Brutaal 

nu precies allemaal in? 

 

In deze nieuwsbrief zoomen we in op verschillende trajecten binnen het festival. Doe je graag een 

literaire ontdekking, ga je op zoek naar de poëzie, hou je het bij de vaste waarden in de internationale 

boekenwereld of wil je wel eens iets anders dan het klassieke auteursgesprek? Je vindt het allemaal op 

Brutaal. We zetten onze favorieten in elke categorie op een rijtje. 

 

Noteer ook al volgend adres: Academiestraat 14, Brugge. In de poortersloge organiseren we tijdens het 

festival immers een uitgekiende Brutaal Festival Bookshop. Je vindt er de boeken van álle 

festivalauteurs op een rijtje. Het is ook de plek waar tientallen auteurs zullen signeren, geen boek gaat 

hier dus buiten zonder handtekening! De bookshop is bovendien de eerste keer ooit dat de drie 

onafhankelijke boekhandels in Brugge de handen in elkaar slaan! 

 

Als er iets te doen is zijn we er zelf uiteraard graag bij en jullie weten wat dat betekent: gratis tickets! 

Wij mogen exclusief voor twee brutale voorstellingen vijf duotickets weggeven. Denk terug aan je jeugd, 

of leer wat het betekent om op leeftijd te komen in Coming of Age (zaterdag 6/5) of ga mee op reis 

tijdens Lees Meer (zondag 7/5). Hieronder lees je hoe je kans maakt! 

 

We wensen u een schitterende festivalweek toe en alvast veel leesplezier! 

Met hartelijke groet, 

Het team van boekhandel De Reyghere  

http://mailchi.mp/ba4b339dcac8/mooov-met-blik-op-literatuur-brutaal-nieuwe-boeken-onze-agenda-2182837?e=aff8d9a4ea


 

De speciale Brutaal festivalkrant is te krijgen in de boekhandel. 

Bestel je tickets via www.brutaalbrugge.be 

 

 

De crème de la crème 
 

 

Brutaal maakt zich sterk met tientallen internationale auteurs. Het festival 

wil daarmee het internationale karakter van Brugge in de verf zetten en 

heeft dan ook gekozen voor een grote diversiteit aan nationaliteiten. 

 

Onder meer Italiaans, Frans, Duits, Engels, Arabisch en Roemeens zullen 

hoorbaar zijn in Brugse zalen, maar ook de Vlaamse en Nederlandse 

tongval is uiteraard aanwezig. 

 

Auteurs als Cees Nooteboom en Claudio Magris zorgen voor het 

Nobelprijsniveau, terwijl medetoppers als Sandro Veronesi, Tim Parks en 

Philippe Claudel grote publiekslievelingen zijn. 

 

 

Toppers van dichter bij huis zijn alvast Ilja Leonard Pfeijffer, Connie Palmen, Bart Moeyaert, Herman 

Leenders en Guido Van Heulendonk. In onderstaand overzicht zetten we ze op een rijtje:  

 

De crème de la crème 

- 5/5 Verhalen uit de stad met Cees Nooteboom, Sandro Veronesi, I.L.Pfeijffer, e.a. (meer info) 

- 6/5 Ilja Leonard Pfeijffer en Herman Leenders (meer info) 

- 6/5 Sandro Veronesi (meer info) 

- 7/5 Philippe Claudel (meer info) 

- 7/5 Claudio Magris (meer info) 

- 10/5 Arnon Grunberg, Gary Younge en Charlotte Van Den Broeck (meer info) 

- 12/5 De 7 hoofdzonden met Connie Palmen, Bart Moeyaert, e.a. (meer info) 

- 13/5 Tim Parks (meer info) en in gesprek met Guido Van Heulendonk (meer info)  

 

 

Brutaal talent 

http://dereyghere.us5.list-manage2.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=61f51eb657&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage2.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=794a49d933&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=d83bf2480e&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage1.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=cab928c687&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=49e5c34dad&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=dd27301d3d&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=fa97200e37&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage1.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=691dc082a9&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage1.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=dbdc42fc7d&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=fb847023b6&e=aff8d9a4ea


 

 

De frisse wind in de letteren komt van een pak jongere auteurs die het 

schrijven zoals we het kennen uitdagen. 

 

Eimear McBride schrijft in de traditie van haar grote Ierse voorbeelden 

James Joyce en Samuel Beckett. David Szalay gooide vorig jaar grote 

ogen met zijn Man Booker nominatie over wat het betekent om een man 

te zijn in het hier en nu. Hij doet voor de man wat Alice Munro deed voor 

de vrouw. Aleksandr Skorobogatov op zijn beurt daagt de hele literaire 

orde uit met zijn experimentele roman Cocaïne. Hij speelt met vorm en 

stijl, wat een literaire kick van jewelste geeft. En leer de auteurs kennen 

die door Lize Spit en Herman Koch nauwlettend in de gaten worden 

gehouden in een dubbelgesprek!  

 

 

Win tickets voor Coming of Age! 

Naast een individueel auteursgesprek komen deze auteurs ook samen in het programma Coming of Age. 

Bildung, of 'coming of age', is een klassiek thema in de literatuur. Opgroeien en de bijhorende 

groeipijnen, de weg naar volwassenheid (die er misschien nooit komt). Zeer herkenbaar, en op ontelbare 

verschillende manieren verteld. 

 

Wij geven vijf duotickets voor Coming of Age weg! Hou je zaterdagavond alvast vrij en mail als de bliksem 

naar klantendienst@dereyghere.be met jouw gegevens. We verloten de tickets onder de inzendingen die 

voor vrijdag 5 mei om 12u binnenkomen! 

 

Coming of Age gaat door in De Werf op 6 mei vanaf 20u.  

 

Brutaal talent 

- 6/5 Coming of age met Philippe Claudel, Peter Stamm, David Szalay, e.a. (meer info) 

- 7/5 David Szalay (meer info) 

- 7/5 Julie Buntin en Lize Spit (meer info) 

- 13/5 Eimear McBride (meer info) 

- 13/5 Aleksandr Skorobogatov (meer info) 

- 13/5 Jonas Hassen Khemiri en Herman Koch (meer info)  

 

 

Brutale poëzie 

mailto:klantendienst@dereyghere.be?subject=Wedstrijd%20Coming%20of%20Age&body=Naam%3A%20%0AE-mail%3A%20%0ATelefoon%3A%20
http://dereyghere.us5.list-manage1.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=c5ced54e99&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=9c99ed1bee&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=5064ff63cb&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=5cf58818c2&e=aff8d9a4ea
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Brutaal mag dan een literair festival heten, ze staat ook met twee voeten 

stevig in de dichtersgrond. Brutaal biedt een uitgebreid poëzieprogramma 

voor wie het liever wat intiemer en/of intensiever heeft. 

 

De Nederlandstalige poëzie tiert hier welig, maar we kijken ook uit naar 

het oosten. Tijdens Fatena's poëziesalon krijgen vijf dichters met roots in 

het Midden-Oosten het podium toegedicht. Zij zetten de rijke Arabische 

poëzietraditie in de kijker. 

 

Er is ook een rol weggelegd voor onze Brugse stadsdichters. Zij maken 

deel uit van een meerdaags programma waarbij dichters op Brugse 

bruggen een schare aanhoorders verzamelen. Lies Van Gasse 

(stadsdichter 2014) en Peter Theunynck (stadsdichter 2013) zijn erbij!  

 

 

De poëzie zorgt ook voor de grote afsluiter van dit tiendaags literair feest! Tijdens Brutaal Feest gooien 

we de beentjes uit met een dozijn dichters en performers en brengt David Van Reybrouck DJ-kompaan 

Puraman mee om de zomer alvast in te luiden met reggaebeats!  

 

Brutale poëzie 

- 6/5 Fatena's Poëziesalon met Ghayath Almadhoun, Amjad Nasser, Mustafa Kör e.a. (meer info) 

- 13/5 Brutaal Feest met Maud Vanhauwaert, Delphine Lecompte, Het Venijnig Gebroed (meer info) 

 

Dichter op de brug - Gratis! 

- 6/5 Charlotte Van Den Broeck, Menno Wigman, Amjad Nasser (meer info) 

- 7/5 Lotte Dodion, Herman Leenders, Fatena Al Ghorra (meer info) 

- 13/5 Lappersfort Poets Society met Lies Van Gasse, Peter Theunynck en Hilde Keteleer (meer info)  

 

 

Brutaal with a twist 

http://dereyghere.us5.list-manage2.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=8199a9d517&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=dbcbe2a4bf&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage1.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=3af5aaaf77&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=9cb1d29d1e&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage1.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=75f5878120&e=aff8d9a4ea


 

 

Naast gewaagde literatuur, gaat Brutaal zelf ook de experimentele toer 

op. Tijdens de weekenddagen kan je genieten van een doorlopend 

programma waarin auteurs het hebben over hun favoriete subversieve 

tekst. Welke revolutionaire boeken hebben hen gevormd en beïnvloed? 

Ontdek het in de poortersloge. 

 

Tijdens de week luisteren literatuur en muziek elkaar op. Stefan Hertmans 

gaat in duet met Jef Neve en Dimitri Verhulst laat de jazz onder zijn 

teksten vloeien met Too Noisy Fish. De soundcheck gaat nu al door in De 

Werf!  

 

 

Brutaal with a twist 

- 9/5 Nightwatch met Dimitri Verhulst (meer info) 

- 11/5 Stefan Hertmans en Jef Neve (meer info) 

 

Mijn Subversieve tekst 

- 6/5 met Boualem Sansal, Christophe Boltanski, Jeroen Olyslaegers, e.a. (meer info) 

- 7/5 met Lara Taveirne, Herman Leenders, Marc Reugebrink, e.a. (meer info) 

- 13/5 met David Van Reybrouck, Eimear McBride, Connie Palmen, e.a. (meer info)  

 

 

Lees Meer op Brutaal! 
 

 

Ook het literair programma Lees Meer kleurt deze maand Brutaal en mag 

een schare aan topauteurs laten aandraven. Ga mee op reis met Adriaan 

Van Dis, laat je opnieuw verrassen door de Grande Dame van de Vlaamse 

letteren Annelies Verbeke en het duo Ghayath Almadhoun stellen hun 

gezamenlijke bundel "Ik hier, jij daar" voor, waarin hun beide 

levenswegen elkaar kruisen. 

 

Win tickets voor Lees Meer! 

Wij geven tien tickets voor Lees Meer weg! Hou je zondagochtend vrij en 

mail naar klantendienst@dereyghere.be met jouw gegevens. We verloten 

de tickets onder de inzendingen die voor vrijdag 5 mei om 12u 

binnenkomen!  

 

http://dereyghere.us5.list-manage1.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=29252f8a2a&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=e93574479f&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=c40a62d9f8&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=758e62195f&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=9d2c07a9f1&e=aff8d9a4ea
mailto:klantendienst@dereyghere.be?subject=Wedstrijd%20Lees%20Meer!&body=Naam%3A%20%0AE-mail%3A%20%0ATelefoon%3A%20


 

Lees meer! 

Wanneer? Zondag 7 mei om 11u00 

Waar? Concertgebouw - Kamermuziekzaal 

Inkom? € 8,- 

Meer informatie en inschrijven 

 

 

 

Brutaal Festival Bookshop 
 

 

Op zoek naar een boek om te laten signeren? Benieuwd naar welke 

auteurs nu precies wat geschreven hebben? Kom de sfeer (en de boeken) 

opsnuiven in de Brutaal Festival Bookshop. Alle auteurs die op het festival 

komen, zijn hier onder één dak verzameld. 

 

Tijdens de weekenddagen van het festival is dit de ideale uitvalsbasis voor 

jouw festivalervaring. Snuister tussen de boeken, of neem even pauze 

tussen al het Brutaalgeweld. In onze zithoek kan je elke dag komen slow-

readen met je vrienden. Of misschien loop je wel je literair idool tegen het 

lijf!  

 

 

Slow Reading 

- 6/5 @ Brutaal Festival Bookshop (meer info) 

- 7/5 @ Brutaal Festival Bookshop (meer info) 

- 13/5 @ Brutaal Festival Bookshop (meer info)  

 

Brutaal bookshop 

Wanneer? Open op 5, 7 en 13 mei van 13u tot +/- 18u00 (afhankelijk van programmatie) 

Waar? Poortersloge - Academiestraat 14, Brugge 

Volg de Facebookpagina! 

 

Onze agenda 

http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=569bd06d1a&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage1.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=67eca797ef&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=ce904ff0af&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=cfa116a389&e=aff8d9a4ea
http://dereyghere.us5.list-manage2.com/track/click?u=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&id=fb5da14dc1&e=aff8d9a4ea


 

Boeken in ons salon en daarbuiten  

 

- 19/5 - Herman Leenders (meer info) 

- 21/5 - Peter Vermeersch & Jonas Bruyneel (meer info) 

- 30/5 - Els Snick over Joseph Roth (meer info) 

- 11/6 - Christina Vanderhaeghe over Marina Abramovic (meer info)  

- 20/6 - Alexander Roose over Michel De Montaigne (meer info)  

 

Onze volledige agenda is ook steeds na te lezen op 

WWW.DEREYGHERE.BE 

 

 

De Reyghere boekhandel  -  Markt 12, 8000 Brugge - 050 33 34 03 - E-mail 

Reisboekhandel De Reyghere  -  Markt 13, 8000 Brugge - 050 49 12 29 - E-mail 

De Reyghere boekenoutlet - Sint-Amandsstraat 5, 8000 Brugge - 050 67 62 94 - E-mail  

 

Bezoek ook regelmatig onze website via www.dereyghere.be 

of blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. 

 

  

Copyright © 2017 De Reyghere boekhandel, All rights reserved. 

Onze tweewekelijkse nieuwsbrief houdt u op de hoogte van nieuwe verschijningen, onze activiteiten en het leven in en rond de 

boekhandel. 

 

Our mailing address is: 

De Reyghere boekhandel  

Markt 12 

Brugge 8000  

Belgium 

 

Add us to your address book 

 

 

unsubscribe from this list 
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meer info over Poëzie in Brugge www.poeziebos.be  www.natuurenbos.be/lappersfortbos   
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-
wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84 U kan dagelijks wandelen op deze 
rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken  
  

Ps. op 15 oktober 2017 wandelen Herman Leenders & Peter Theunynck Hugo Clauspad in 
het Brugse Lappersfort Poëziebos in, reeds de vierde editie. Welkom in de week van het bos 
http://www.natuurpuntbrugge.be/kalender/seizoens-wandeling-lappersfort-
po%C3%ABziebos-0 

 
Herman Leenders is de vijfde vrije Brugse stadsdichter. Hij krijgt de opdracht elf Brugse 
stadsgedichten te schrijven over schoonheid en troost, vreugde en ergernis, Brugge en de 
wereld. De stadsdichter wordt geroepen door de muzes Poëziebos in samenwerking met het 
Poëziebosnetwerk en Boekhandel De Reyghere & Brugse Boekhandel.   
 
http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter-van-brugge  
http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx  
 
archiefjes stadsdichters (*) 
 
hedwig-speliers-aangesteld-als-officieuze-stadsdichter-van-brugge 
 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150125_01492691  ( Marcus )  
 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140202_00959286  ( Lies ) 
 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130128_00449112  ( Peter ) 
 
(*) De stadsdichter wordt geroepen door de muzes van het Poëziebos www.poeziebos.be in 
samenwerking met het Poëziebosnetwerk en Boekhandel De Reyghere & Brugse 
Boekhandel.  
 
Vredesgroet van de bosGezellen ( de mensen horen haar in dezelfde tuin )  
HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO  
  
http://www.poeziebos.be/Home/StadsgedichtenvoorBrugge.aspx  www.poeziebos.be   

  

http://www.poeziebos.be/
http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84
http://www.natuurpuntbrugge.be/kalender/seizoens-wandeling-lappersfort-poëziebos-0
http://www.natuurpuntbrugge.be/kalender/seizoens-wandeling-lappersfort-poëziebos-0
http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter-van-brugge
http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150125_01492691
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140202_00959286
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130128_00449112
http://www.poeziebos.be/Home/StadsgedichtenvoorBrugge.aspx
http://www.poeziebos.be/
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=a63b9675766d5a8ce7ec9c868&afl=1

