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LITERATUUR PROGRAMMA DUIZEL IN HET PARK 2018 COMPLEET!
Met o.a. Marieke Lucas Rijneveld, Henk van Straten, Joke van Leeuwen, Jeroen
Olyslaegers en Fikry El Azzouzi
Op 3, 4 en 5 augustus viert Duizel in het Park zijn 10 jarige
bestaan in het Vroesenpark, Rotterdam. Naast bezoek van
bijzondere namen uit de Nederlandse literatuur gaan er
authentieke verhalen uit Rotterdam de ronde. Verwacht
ontroerende, opzwepende en fantasierijke voordrachten op
intieme plekken in het park.
Het festival opent met één van de grootste nieuwe talenten van de
Nederlandse letteren: Marieke Lucas Rijneveld. In de Volkskrant werd
ze uitgeroepen tot literair talent van het jaar 2015. Haar onlangs verschenen debuutroman De
avond is ongemak werd door DWDD bestempeld als boek van de maand januari. Duizel
bekroond haar alvast als hit van de zomer. De openhartige Henk van Straten draagt voor uit zijn
recentelijk verschenen Berichten uit het tussenhuisje en literaire duizendpoot Joke van
Leeuwen is terug om te vertellen over haar nieuwe roman Hier die door de NRC werd
beschreven als ‘nieuw hoogtepunt in haar oeuvre.’ Andere namen die je tijdens Duizel in het Park
niet wilt missen zijn Jeroen Olyslaegers, Fikry El Azzouzi, Johan Fretz en Marije Langelaar.
Writer-in-residence: Corinne Heyrman
In aanloop naar het festival gaat schrijfster Corinne Heyrman (De Nieuwe Oost) als writer-inresidence op onderzoek uit in Rotterdam Noord. Aan de hand van interviews, geluidsfragmenten
en persoonlijke ervaringen maakt ze 10 portretten van de wijk die tijdens Duizel te beluisteren en
te lezen zijn.
Het Verhalenhuis i.s.m. Humanitas Bergweg
In samenwerking met het Productiehuis Ouderen en Verhalen organiseert Duizel een serie
schrijfsessies in het verzorgingstehuis Humanitas op de Bergweg onder de titel Het Verhalenhuis.
Onder begeleiding van schrijfster Elske van Lonkhuyzen zetten deelnemers vroege
herinneringen en persoonlijke vertelsels op papier die ze tijdens het festival voorgedragen.
Een boekje open: interviews
Naast voordrachten doen de schrijvers en dichters een persoonlijk boekje open voor het publiek.
Dankzij interviewers Leo Hoogeboom en Alek Dabrowski weet je straks alles over
inspiratiebronnen, fantasieën, fascinaties en meer.
En meer…
Naast verhalen kan je luisteren naar muziek van o.a. Lucky Fonz III, Poppy Ackroyd,
Chelou en Pitou. Ook trakteert Duizel op zinnenprikkelende installaties voor jong en oud van
bijvoorbeeld Lieke Benders, Chantal van Heeswijk / Villa Zebra en Roozeboos.
Kijk voor het hele programma op www.duizelinhetpark.nl

Noot voor de redactie: neem voor meer informatie, foto's en interviews contact op met Lody Meijer via
06-52386626 of mail lody@duizelinhetpark.nl
Dit festival is onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals. Kijk voor het complete overzicht op www.rotterdamfestivals.nl
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Duizel in het Park 2018
Datum: 3, 4, 5 augustus 2018
Locatie: Vroesenpark, Rotterdam
Tijden: vr - 16:00-23:00 | za + zo - 13:00-23:00
Tickets
Voorverkoop: €5,- dagkaart / €8,- passepartout
Kinderen t/m 12 jaar gratis!
Tickets
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