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Schrijvers Rachel Cusk, Stanislav Aseyev,
Astrid H. Roemer en vele anderen in
Winternachten 2023

Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2023 verwelkomt op 12

februari, 12 maart, 16 en 21 april 2023 een zestigtal schrijvers, dichters, spoken

word artiesten en musici voor zes programma's over schrijven in oorlogstijd, over

de literaire en poëtische antwoorden op slavernij en kolonialisme en over de

uitputting van de aarde. Festivallocatie is Theater aan het Spui in Den Haag.

Zondagmiddag 12 februari opent het festival met een feestelijk programma rond

de uitreiking van de Haagse literaire prijzen.

Voor lezingen, interviews en gesprekken presenteert Winternachten in de editie 2023 onder

anderen de wereldberoemde bestsellerauteur Rachel Cusk, de Oekraïense schrijvers Stanislas

Aseyev en Tanja Maljartsjoek, de in Antwerpen wonende romanschrijver Aleksandr

Skorobogatov, de Duitse toneel- en romanschrijver Sasha Marianna Salzmann, de Franse

romanschrijver David Diop, de Surinaamse auteurs Astrid H. Roemer en Tessa Leuwsha, de

Amerikaanse auteur en literatuurwetenschapper Chika Unigwe en de Britse schrijver Caleb

Azumah Nelson.
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Tot de Nederlandstalige auteurs en artiesten die optreden tijdens Winternachten festival 2023

behoren auteurs Marion Bloem, Sinan Can, Babs Gons, Niña Weijers, Neske Beks, Donald

Niedekker, Marjan Slob, Rihana Jamaludin, Fleur Speet en Daphne Huisden, acteurs

Jacqueline Blom en Caro Derkx, dichters Mustafa Stitou, Radna Fabias, Obe Alkema,

Dominique De Groen, Dean Bowen, Asha Karami, Alara Adilow, Martin Rombouts, Maxime

Garcia Diaz en Marwin Vos, kunstenaar Johan van Dijke, spoken word-artiesten Amara van der

Elst en Hasan Gök, en singer-songwriters Meral Polat, LUWTEN en Willie Darktrousers.

Muzikale bijdragen komen verder van onder meer zangeres Aruna Autar, accordeonist Oleg

Lysenko, percussionist Hashem Kabreet en Orchestre Partout.

Winternachten festival 2023 draagt het motto All the world's a book. Waarom schrijven

schrijvers en lezen lezers boeken? Om grip te krijgen op de wereld. In een roman of gedicht kun

je je een andere werkelijkheid voorstellen. Niet verwonderlijk in deze turbulente tijden. Terwijl

de oorlog in Oekraïne het Oekraïense volk, Europa en de hele wereld diep treft, en verschillende

crises de aarde dramatisch veranderen, blijven mensen boeken schrijven en lezen: om te

begrijpen, te veranderen, te ontsnappen en soms zelfs om te lachen. De hele wereld is te vinden

in literatuur, in een boek.

Winternachten 2023 snijdt actuele thema's aan met auteurs en bezoekers door middel van

lezingen, interviews en debat. Zoals de komende herdenking van de afschaffing van de slavernij,

150 jaar geleden, door Nederland in Suriname en op de Antilliaanse eilanden. Hoe drong de

slavernij door tot de literaire verbeelding en welke invloed had ze op de ontwikkeling van taal

en literatuur? Hoe schrijven auteurs in een door oorlog geteisterd land, Oekraïne, over hun

leven? Hoe creëert een auteur een nieuwe wereld in zijn boeken, en waarom? En hoe wordt de

uitputting van de aarde hoorbaar en voelbaar in taal en poëzie?

Het festival biedt verder theaterfoyerprogramma's vol vurige optredens en minicolleges,

boekverkoop en signeren bij de rijk gevulde stand van boekhandel De Vries Van Stockum en

natuurlijk volop voor- en nagesprekken.

Kijk voor alle informatie en tickets op https://www.writersunlimited.nl/editie/winternachten-

2023.

 

WINTERNACHTEN PROGRAMMA' IN HET KORT

Zondagmiddag 12 februari: Haagse literatuurprijzen, feestelijk programma ter ere van de

winnaars Marion Bloem, Donald Niedekker, Dominique De Groen en Marjan Slob, met

optredens van o.a. Sinan Can, Obe Alkema en singer-songwriter LUWTEN.
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OVER WRITERS UNLIMITED

Writers Unlimited brengt schrijvers, journalisten, denkers, dichters, artiesten én hun publiek samen in het
Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag, in programma's op locatie in Den Haag ('Writers
Series) en in podcasts. Tijdens die ontmoetingen wisselen ze hun literaire werk, hun ervaringen, dromen en
ideeën uit over grenzen van culturen en talen.

________________________________

Writers Unlimited connects writers, journalists, scholars, poets and artists with their audiences, across borders of
cultures and countries, in the annual Winternachten International Literature Festival The Hague, in monthly
literary events on location in The Hague (Writers Series) and in podcasts. During those encounters, they
exchange - before an audience and amongst each other - their work, their experiences, dreams and ideas. In all
languages and cultural diversity. 

Zondagmiddag 12 maart: The World According to Cusk, beroemd bestsellerauteur Rachel

Cusk vertelt over haar boeken en thema’s aan Niña Weijers, met voordracht door Jacqueline

Blom en optredens van Meral Polat; ook met minicolleges door Ianthe Mosselman en Fleur

Speet.

Zondagavond 12 maart: Literaire focus: Oekraïne, gesprekken en voordracht met Stanislav

Aseyev, Sasha Maria Salzmann, Aleksandr Skorobogatov en Tanja Maljartsjoek, muziek door

Oleg Lysenko.

Zondagmiddag 16 april: Verhalen die verbinden, n.a.v. 150 jaar afschaffing slavernij met

o.a. Astrid Roemer, Tessa Leuwsha, Babs Gons, Rihana Jamaludin en Daphne Huisden.

Zondagavond 16 april: All the World's Excuses, over slavernij en kolonialisme in taal en

literatuur, met o.a. David Diop, Chika Unigwe, Caleb Azumah Nelson, Radna Fabias en Neske

Beks.

Vrijdag 21 april: De grondstof van het gedicht, poëzie, performance, dans, muziek en beeld

met o.a. Mustafa Stitou, Alara Adilow, Asha Karami, Johan van Dijke, Irina Baldini, Marwin

Vos, Martin Rombouts, Dean Bowen, Maxime Garcia Diaz en Willie Darktrousers.

 

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_writersunlimited
https://www.writersunlimited.nl/productie/the-world-according-to-cusk
https://www.writersunlimited.nl/productie/literaire-focus-oekraine
https://www.writersunlimited.nl/productie/verhalen-die-verbinden
https://www.writersunlimited.nl/productie/all-the-world-s-excuses
https://www.writersunlimited.nl/productie/de-grondstof-van-het-gedicht


Writers Unlimited

http://news.writersunlimited.nl/
http://news.writersunlimited.nl/

