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PERSBERICHT:

HARD GRAS heeft nu ook een podcast

De HARD GRAS-redactie in gesprek met 3fm dj Frank van der Lende

©Louis van der Vuurst

HARD GRAS is een tweemaandelijks literair voetbaltijdschrift van
Henk Spaan, Matthijs van Nieuwkerk en Hugo Borst. Vorig jaar
vierde het zijn 25-jarig bestaan, en vanaf deze maand heeft
HARD GRAS ook zijn eigen podcast.

⏲

https://amboanthos.pr.co/


De podcast gaat over voetbal en het schrijven erover. Dat voetbal en literatuur goed samengaan

bewijzen ze door de mooiste voetbalverhalen van de beste schrijvers te bespreken.

Gepresenteerd door Hugo Borst, Frank van der Lende, Matthijs van Nieuwkerk en Henk Spaan.

HARD GRAS-podcast #1 In de eerste aflevering kwamen de historie van HARD GRAS aan

bod, hun eigen voetbalcarrières en gaven ze een voorproefje op de Feyenoordherinneringen van

Willemijn van Dijk. Een verhaal dat in de volgende HARD GRAS te lezen is. De eerste aflevering

is terug te luisteren op Spotify.



Foto’s van de opnames vindt u onder dit persbericht. Vrij te gebruiken o.v.v ©Louis van der

Vuurst

Meer informatie over HARD GRAS vindt u hier:

De Hard Gras-podcast kwam tot stand vanuit een nauwe samenwerking tussen Ambo|Anthos

uitgevers en Brocast Media.

Voor overige vragen: Annemieke van Plateringen, avanplateringen@amboanthos.nl,

0653643060

Hard gras - Voetbaltijdschrift voor lezers - officiële website

https://www.hardgras.nl/
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OVER AMBO|ANTHOS

Ambo|Anthos uitgevers bekleedt al meer dan een halve eeuw een vooraanstaande plaats in het
Nederlandstalige literaire landschap en onderscheidt zich door het uitbrengen van een breed scala aan titels. De
constante kwaliteit van het veelzijdige fonds heeft Ambo|Anthos tot een van de meest succesvolle Nederlandse
uitgeverijen gemaakt.

De rijke geschiedenis van Ambo|Anthos begint in 1963 als de schrijver Herman Pijfers uitgeverij Ambo opricht, in
eerste instantie een non-fictie fonds, aangevuld met standaardwerken uit de klassieke tijd in hedendaagse
vertalingen in de reeks Ambo-klassiek. Dankzij een onorthodoxe cultuur waarin creativiteit hand in hand gaat
met ondernemerschap breidde de omvang zich gestaag uit. Zo waren het werk van psycholoog Piet Vroon, het
boek Wie is van hout van

psychiater Jan Foudraine en de sociale romans van Yvonne Keuls gezichtsbepalende voorbeelden voor het
fonds in die tijd. Sinds het samengaan in 1996 met uitgeverij Anthos bestrijkt het fonds van Ambo|Anthos
kwalitatieve boeken binnen de genres non-fictie, fictie en thrillers dat namen als Nicci French, Brett Easton Ellis
en Per Olov Enquist heeft voortgebracht.

Bekende auteurs als Herman Koch, Tatiana de Rosnay, Saskia Noort en Esther Verhoef zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit de Nederlandse bestsellerlijsten. Ook internationale auteurs als Jonathan Safran Foer,
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Eleanor Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.

Ambo|Anthos
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