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Samenvatting Met trots kondigen we aan dat 'Het geluid van vallende dingen' van de
Colombiaanse auteur Juan Gabriel Vásquez de winnaar is van de
International IMPAC DUBLIN Literary Award. Auteurs zoals Herta
Müller, Michel Houellebecq, Colm Tóibín, David Malouf en Orhan
Pamuk wonnen de prijs al eerder. Juan Gabriel Vásquez is de eerste
Latijns-Amerikaanse schrijver die deze prestigieuze internationale
prijs in ontvangst mag nemen, en de tweede Spaanstalige schrijver na
Javier Marías.

Details De IMPAC DUBLIN is de belangrijkste prijs ter wereld voor een roman die
gepubliceerd is in het Engels. Ze wordt georganiseerd door het stadsbestuur
van Dublin en is 100.000 euro waard.

Juan Gabriel Vásquez heeft 16 jaar in Europa gewoond vooraleer hij
teruggekeerd is naar zijn geboorteland Colombië. Hij is de auteur van De
reputaties (oktober 2014), De informanten en De geheime geschiedenis van
Costaguana. Zijn boeken zijn verschenen in 18 talen. Andere belangrijke
prijzen die hij heeft ontvangen zijn de Premio Gregor von Rezzori-Città di
Firenze 2013, English PEN Award 2012 en de Premio Alfaguara 2011. Het
geluid van vallende dingen was finalist van de Prix Médicis en The
Independent Foreign Fiction Prize 2013.

De roman werd geselecteerd uit een totaal van 152 titels, genomineerd door
150 boekwinkels uit 39 landen. 
 

Citaten Met Het geluid van vallende dingen bevestigt Vásquez zijn rol als
vaandeldrager van een nieuwe generatie Latijns-Amerikaanse
romanschrijvers. 
— De Morgen

****Schitterende leeservaring 
— Het Parool

Een van de origineelste nieuwe stemmen van Latijns-Amerika. 
— Mario Vargas Llosa

Een van de briljantste schrijvers van zijn generatie. 
— Le Monde
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Afbeeldingen

Over Signatuur

'De boeken van Signatuur zijn van het kaliber dat je ze blind uit het schap
kunt trekken als je iets bijzonders wilt.' - NU.nl

Sinds 2002 is Signatuur bij A.W. Bruna Uitgevers ondergebracht. In vrij
korte tijd is dit fonds uitgegroeid tot een erkend literair internationaal
georiënteerd kwaliteitsfonds. Recent zijn we prachtige pareltjes op het spoor
gekomen uit India, Zwitserland, Australië, Scandinavië en Schotland.

Bijzonder trots zijn wij op onze grote verhalenvertellers. Met auteurs als
Carlos Ruiz Zafón, Richard Russo, Charles Lewinsky, Jaume Cabré, Juan
Gabriel Vasquez, Hilary Mantel en Jonas Jonasson biedt Signatuur een
groep auteurs die echte verhalenvertellers zijn die dikke boeken schrijven
waar je ingezogen wordt en die je meenemen naar een andere wereld;
boeken waarvan je het jammer vindt als je de laatste pagina omslaat. Mooie
gebonden boeken met sfeervolle omslagen. Kortom, boeken voor echte
lezers.
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