EXTRA IN HET LETTERENHUIS
DE GROTE HUGO CLAUS LEESCLUB
Leesclub
Wil je Claus leren kennen, dan moet je Claus lezen. Begin alvast met één van de geselecteerde
Clausromans en ga in de Grote Hugo Claus Leesclub in gesprek met andere lezers en schrijvers. In een
klein groepje van maximaal 20 lezers ga je in gesprek met Saskia de Coster over Het verdriet van
België, met Yannick Dangre over De Metsiers, met Ingrid Vander Veken over De geruchten en met
Kevin Absillis over De verwondering.
Zondag 15 april 2018, 14 – 15.30 uur, Letterenhuis. Gratis - reserveren verplicht via
www.letterenhuis.be
ACHTER VELE MASKERS MET PIET PIRYNS
Gesprekken
In de gesprekkenreeks ‘Achter vele maskers’ laat Piet Piryns vrienden en verwanten van Claus aan
het woord over het leven en werk van de meester. Piryns vraagt zijn gasten enkele gedichten en
fragmenten proza mee te nemen. Deze vormen de basis van boeiend uitwaaierende gesprekken.
•
17 mei: Hugo Camps en Els Dottermans
•
24 mei: Kees van Kooten en Jan Vanriet
•
31 mei: Hilde van Mieghem en Marc Didden
•
7 juni: Connie Palmen en Erwin Mortier
Donderdag 17, 24 en 31 mei en 7 juni 2018, telkens om 20 uur, Letterenhuis. Tickets: € 5.
BOEKEN OP WOENSDAG MET MARK SCHAEVERS
Interview
Literair journalist Dirk Leyman praat met Mark Schaevers, die noest werkt aan een biografie van
Claus, over zijn bloemlezing Het verdriet staat niet alleen. Een leven in verhalen. Voor deze bundel
ging hij in het immense oeuvre van Claus op zoek naar autobiografische verhalen die het wonder
Claus alleen maar groter maken.
Woensdag 4 april 2018, 12.30 – 13.30 uur, Letterenhuis. Gratis.
SCHRIJVEN ALS CLAUS
Workshops
Met schrijfworkshops duikt Creatief Schrijven in het proza, de poëzie en de toneelstukken van Hugo
Claus. Lees fragmenten en maak schrijfopdrachten geïnspireerd op het oeuvre van Claus. Heb je de
grootste band met zijn proza? Ben je hoofdzakelijk in zijn poëzie geïnteresseerd? Of verdiep je je het
liefst in zijn toneelstukken? Dan is er goed nieuws: je bepaalt zelf of je één of meer modules volgt.
Proza - met docent Elvis Peeters | zaterdagen 24 en 31 maart en 21 april 2018, van 10 tot 13 uur
(prijs: € 60)
Poëzie – met docent Peter Holvoet-Hanssen | zaterdagen 28 april en 12 mei 2018, van 10 tot 13 uur
(prijs: € 40)
Toneel – met docent Wim Geysen | zaterdagen 19 en 26 mei en 2 juni 2018, van 10 tot 13 uur (prijs:
€ 60)
De schrijfworkshops vinden plaats in het Letterenhuis.
Info & inschrijven: creatiefschrijven.be/cursus/hugo-claus/

IEDER ZIJN CLAUS
Letterenhuisfestival
De tweede editie van het Letterenhuisfestival staat helemaal in het teken van Hugo Claus. Voor de
expo ‘Hugo Claus. Achter vele maskers’ in het Letterenhuis koos curator Hilde Van Mieghem ervoor
om de meester zelf aan het woord te laten. Voor het festival laten we graag kenners en
bewonderaars aan het woord over Claus en vragen we auteurs, acteurs en muzikanten om de
teksten van Claus te laten weerklinken. Het Letterenhuis sprak samen met het Stadsmagazijn bijna
20 locaties in de buurt aan om een Claus-programma te aan te bieden.
In het Letterenhuis interviewt Marcel Vanthilt literaire gasten over de verschillende facetten van de
persoon Claus, waaronder Patrick Conrad over Claus als regisseur, Suzanne Rethans over Claus en
Sylvia Kristel en Luc Coorevits over Claus als performer. Er zijn in het Letterenhuis ook korte
depotrondleidingen en een snelcursus ‘Claus voor beginners’. In het Stadsmagazijn is er o.a. muziek
van Bert Ostyn (van Absynthe Minded), slam poetry en een kleine boekenmarkt. Een greep uit het
programma op locatie: Bernard Dewulf, Maud Vanhauwaert, Vitalski, Peter Holvoet-Hanssen,
Yannick Dangre, Lotte Dodion en Tom Dewispelaere lezen Claus, Patricia Beysens zingt Claus, Robbe
De Hert bespreekt de films van Claus, foto’s van Herman Selleslags en tekeningen van Cordelia,
Katrin Lohmann maakt met gedetineerden een podcastuitzending van Radio Begijnenstraat met
teksten van Claus, en er is tenslotte een voorleesmarathon waaraan u ook zelf kunt deelnemen.
Het Letterenhuisfestival is een unieke kans om Claus in al zijn facetten te ontdekken.
Overzicht locaties: Letterenhuis, Stadsmagazijn, De Groene Waterman, Galerie Verbeeck-Van Dyck,
LEF, Baravin, Centrum voor Basiseducatie Antwerpen (Open School Antwerpen), Demian, Via Via,
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Tartine, Bar à Images, De Nwe Tijd, Oxfam Wereldwinkel,
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Stieglitz19, Math Artist Foundation, Glitsch,
Récollets en Snijders&Rockoxhuis.
Zaterdag 5 mei, 14-18 uur - gratis
FELIX POETRY FESTIVAL – ALSOF ER TE KIEZEN WAS
Poëziefestival
In het kader van de tiende editie van het Felix Poetry Festival organiseren Antwerpen Boekenstad en
het Letterenhuis een poëziehommage aan Hugo Claus. Tien dichters brengen elk hun
lievelingsgedicht van Claus en een eigen gedicht, opgedragen aan hun grootse collega.
Donderdag 14 juni 2018, 20uur, Letterenhuis. Tickets: € 5.
OMTRENT HUGO CLAUS
Themanummer Zacht Lawijd
Het maartnummer van het literair-historische tijdschrift Zacht Lawijd is extra dik en volledig gewijd
aan het werk van Hugo Claus. Elf onderzoekers doorvorsten het Clausarchief in het Letterenhuis en
schreven negen prachtartikelen over het archief zelf en het onvoltooide werk, de romans, de poëzie,
de films en de vertalingen. Rijkelijk geïllustreerd.
Zacht Lawijd – maart 2018, themanummer Omtrent Hugo Claus
Alle details op www.letterenhuis.be/claus2018

