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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 21 februari 2018
Ons kenmerk 81 4.31201 8000473
Behandeld door mevrouw J. Benders (0592) 36 51 77
ondennrerp: lnformeren over en uitnodigen voor'De Drentse Literatuurdagen'
Status:.Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

.Hierbij informeren wij u over'De Drentse Literatuurdagen'ter uitvoering van het be-
sluit dat wij op 20 februari 2018 hebben genomen. Daarnaast willen wij u graag uitno-
digen voor' 'De Drentse Literatuurdagen' in maart 2018. ln de tweede week van maart
is er traditioneel veel aandacht voor boeken, want de Stichting CPNB organiseert in
die periode de Boekenweek. Het thema in 2018 is 'Natuur'.

Een thema dat goed bij de provincie Drenthe past, want Drenthe biedt een grote varia-
tie aan schitterende natuur en prachtige landschappen. De provincie Drenthe ziet het
als haar taak om de natuur goed te beschermen en te stimuleren dat iedereen de na-
tuur en landschappen kan beleven en benutten. Daarom willen wij de inwoners van
Drenthe uitnodigen om de natuur en cultuur te ontdekken en recreatie een impuls te
geven. Daarnaast hopen wijook met een laagdrempelig evenementenprogramma
mensen naar Drenthe te halen. Wijwillen Drenten en toeristen door de ogen van
schrijvers en kunstenaars laten kijken naar ons landschap en natuur, cultuur en recre-
atie met elkaar verbinden.

Tijdens de Boekenweek 2018 organiseren wijdaarom 'De Drentse Literatuurdagen'
waar wij schrijvers, muziek, inspiratie en natuur bij elkaar brengen. Op 11, l4 en
18 maart verzorgen wij een middagprogramma waar inspirerende lezingen en muziek
elkaar afwisselen. op het programma staan onder andere Hans Dorrestijn, Nico de
Haan, Caspar Janssen en Koos Dijksterhuis. Het programma eindigt met een wande-
ling of bus excursie door de mooie Drentse natuur. Op 1B maart hopen wij daarbij te
profiteren van het gratis reizen met de NS dat die dag mogelijk is wanneer men met
het Boekenweekgeschenk reist.
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Daarnaast hebben wij een literaire wandelkaart gemaakt. Met deze kaart kunnen
Drenten en toeristen op pad gaan en de natuur door de ogen van schrijvers ontdek-
ken. Van de vele schrijvers die in Drenthe actief zijn geweest, hebben wij er twaalf ge-
selecteerd waarbij er een duidelijke relatie tussen hun werk en het Drentse landschap
zichtbaar te maken is. Door de wandelroute te volgen, gaat het geschreven verhaal
meer leven en leer je de natuur eens op een andere manier kennen. Ook wordt bij
elke route een horecagelegenheid genoemd waar de wandelaar even kan bijkomen.
Daarnaast zal op de digitale versie van de kaart ook verwezen worden naar de loca-
ties van Boomhut XXL.

Het programma en de kaart zullen breed verspreid worden over geheel Drenthe via
boekhandels, bibliotheken, horeca, verenigingshuizen, bezoekerscentra in natuurge-
bieden etc. Verder zetten wij social media (twitter, Facebook en lnstagram) in om zo-
veel mogelijk mensen te bereiken.

Wij hopen dat zo veel mogelijk mensen zich komen laten inspireren op 11, 14 of
18 maart. Hierbijwillen wijook u van harte uitnodigen bijeen van de evenementen
aanwezig te zijn! Het programma vindt u in de bijlage, maar volg ook de website
www.provincie.drenthe.nl/drentseliteratuurdagen voor het laatste nieuws rondom het
programma.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlage: Programma'De Drentse Literatuurdagen'



Bijlage Statenbrief Programma "De Drentse Literatuurdagen"

11 maart Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen

14 maart 116 in Veenhuizen

18 maart Verenigi ngsgebouw, Hoofdweg 116 in Veenhuizen

Kijk voor meer informatie en het aanmelden voor de wandelingen en excursies op
www. provi ncie.drenthe. nl/drentsel iteratuurdaqen

Tijd Wie Wat
13:00 - 13:10 Gedeputeerde Opening
13:10 - 13:40 Marita Mathijssen Lezing: Te voet door de natuur - de reis van

Jacob van Lennep door Drenthe Muziek -

Troubadouce, brenger van verhalen en liederen
13:40 - 13:50 Mees Muziek - Troubadouce, brenger van verhalen en

liederen

13:50 - 14:20 Koos Dijksterhuis Leest voor uit eigen werk - lnspiratie uit de

natuur

14:20 - 14:30 Mees Muziek - Troubadouce, brenger van verhalen en

liederen

14: 30 - 16:30 Hans Dekker Wandelen door een literair landschap

Tijd Wie Wat
13:30 - 13:40 Gedeputeerde Opening

13:40 - 13:50 Tangarine Muziek van Drentse bodem
13:50 - 14:20 Kester Freriks Lezing: Wandelingen der Nederlanden
14:20 - 14:30 Tangarine Muziek van Drentse bodem
14:30 - 15:00 Nico de Haan Een baardmannetje vertelt - Vogels en veel

meer
15:00 - 15:10 Tangarine Muziek van Drentse bodem
15:10 - 17:00 Hans Dekker Bustour door een literair landschap
15:10 - 17:00 Sterre Brummel Wandelen door literair landschap

Tijd Wie Wat
12:45 - 12:55 Gedeputeerde Opening
12:55 - 13:10 Pierre Wind lnleiding

13:'10 - 13:20 Mees Muziek - Troubadouce, brenger van verhalen
en liederen

13:20 - l3: 50 Hans Dorrestijn Een baardmannetje vertelt - Fascinatie voor
natuur

13:50 - 14:05 Pierre Wind lntermezzo
14:05 - 14:15 Mees Muziek - Troubadouce, brenger van verhalen

en liederen

14:15 - 14:45 Caspar Janssen Caspar loopt en verhaalt Nederlandse
kwesties in de natuur

14:45 - 15:00 Pierre Wind Afsluiting

15:00 - 17:00 Suzanna Jansen Wandelen door het Pauperparadijs


