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Nacht van de Europese literatuur 
De smalle grens tussen vreugde en verdriet bewandeld  
door twaalf auteurs 
 
Dinsdag 14 mei, 20u00 
 

 
Laura Sintina Černiauskaite is te gast op de Nacht van de Europese literatuur 
 
Op dinsdag 14 mei, 20u00 organiseert het samenwerkingsverband van Europese 
culturele instituten EUNIC voor het derde jaar een Nacht van de Europese 
literatuur. Dit keer staat het thema 'De smalle grens tussen vreugde en verdriet 
bewandeld door twaalf auteurs' centraal. De avond vindt plaats in de Brakke Grond 
en is volledig in het engels. 
 
'Hoe we wenen en lachen om hetzelfde' (Comme nous pleurons et rions d'une même 
chose). Met de titel van dit essay van de Franse filosoof en schrijver Michel de 
Montaigne als leidraad, zijn twaalf auteurs uit heel Europa ingegaan op het verzoek een 
essay, een kortverhaal, of een ander stuk proza te schrijven. Zeven van hen zijn ook 
daadwerkelijk aanwezig: Laurent Binet (Frankrijk), Jáchym Topol (Tsjechië), Marcel 
Beyer (Duitsland), Krisztina Tóth (Hongarije), Laura Sintija Černiauskaité (Litouwen), 
Nihan Kaya (Turkije) en Marja Pruis (Nederland). Zij gaan in gesprek met literatuurcritica 
Margot Dijkgraaf.  
 
Alle teksten worden verwerkt in een muzikale performance van acteurs Hendrik 
Willekens (België), Rob List (VS), Eva Susova (Tsjechië) en Dennis Deter (Duitsland).  

 



 

De Nederlandse vertalingen van de twaalf teksten worden gebundeld in een boek dat in 
april 2013 in samenwerking met Uitgeverij Cossee verschijnt. Deze uitgave is op 
de avond zelf te krijgen. Verdere auteurs die meewerkten aan deze publicatie zijn: 
Constantin Göttfert (Oostenrijk), Nicolas Ancion (België), Etgar Keret (Israël), Gustavo 
Martín Garzo (Spanje) en Christophe Vekeman (België).  
 
De schrijvers 
Kijk op www.brakkegrond.nl voor de Curriculae Vitae van de aanwezige schrijvers  
 
Meer over EUNIC 
EUNIC is het internationale netwerk van de nationale cultuurinstituten. Op dit moment 
zijn alle 27 EU-landen lid. EUNIC Netherlands vertegenwoordigt de nationale 
cultuurinstituten in Nederland en versterkt de reikwijdte van deze organisaties, onder 
andere door het aanjagen van gezamenlijke projecten en het onderhouden van een 
internationaal netwerk. Lees meer over EUNIC op www.eunic-netherlands.eu 
 
De avond is mede mogelijk gemaakt door de vertegenwoordiging van de Europese 
Commissie in Nederland 
 
 

 
 
 
---einde persbericht---- 
 
Kaarten: €8 / Online €6  http://www.brakkegrond.nl/  
Reductie: (pas 65, CJP, Stadspas, Pas Cultuurinstituut: € 6 / Online €4  
 
Voor meer informatie over De nacht van de Europese literatuur in de Brakke Grond, 
perskaarten en foto's contacteer  bettina.lorsheijd@brakkegrond.nl,  
T 020 622 9014. Voor meer informatie over de publicatie van Uitgeverij Cossee 
contacteer danielle.bourgois@institutfrancais.nl, T 020 531 9535 

 
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond 
Nes 45, 1012 KD Amsterdam 
tel info: (020) 622 90 14 
tel kassa: (020) 626 68 66 
http://www.brakkegrond.nl/  
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