Elisa Candela, Bart Stouten,
samen met Geneviève & Victor Spaas, uw gastvrouw & -heer,
&
Uitgeverij P
nodigen u en uw vrienden uit
op zaterdag 26 september 2020 om 15u|15u45|16u30
- drie shifts Corona-veilig van telkens maximaal 40 personen in het Beeldenpark IJzerenberg, Brusselsesteenweg 129, 3020 Winksele
op de voorstelling van hun nieuwe publicaties

Dagresten
Elisa Candela

&

Redding nabij
Bart Stouten
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DAG R E S T E N

Redding
nabij

P

programma
Dichter
Johan van Cauwenberge
verwelkomt en geeft een toelichting bij Redding nabij.
Elisa Candela
leest gedichten voor uit Redding nabij.
Bart Stouten
leidt het literair debuut Dagresten in en leest er uit voor.
Uitgever
Leo Peeraer
overhandigt het eerste exemplaar aan beide auteurs.
Tijdens de receptie kan u een gesigneerd exemplaar aankopen.


Inschrijven verplicht!
Gelieve met bijgevoegd antwoordstrookje per post of e-mail voor donderdag 24 september uw komst
met maximaal 4 personen per inschrijving aan Uitgeverij P te melden.
Duid precies aan op welk voorstellingsmoment u wenst te komen: 15u | 15u45 | 16u30
VERGEET UW MONDKAPJE NIET!
Parkeergelegenheid aan de zwarte poort.

Locatie goed bereikbaar met openbaar vervoer: De Lijn (351-352-358-651) haltes IJzerenberg of Schoonzicht.

Dagresten

Redding nabij

In haar literair debuut wordt Elisa Candela geraakt
door schoonheid en verstilling in het leven van alledag.
Kleine dingen, die voor ieders voeten liggen, merkt zij
op. Ze vangt ze in een beeld en dan in woorden: het
veranderende licht net voor zonsondergang, de krolse
kuren van de kat, de wilskracht van een enkele roos tussen de houtstapel. Eenvoudige, schijnbaar nietszeggende aangelegenheden verheft zij door intense waarneming tot klein en groot geluk. Ook haar gezin, familie
en vrienden passeren meermaals de revue. In een zuivere taal, niet zelden met een twist van haar verbeelding,
schrijft Elisa Candela haar waardering neer voor datgene waaraan wij veelal blindelings voorbijgaan. Dagresten
is een bundeling poëtische vignetten die vertederen,
doen glimlachen en soms schaterlachen, maar bovenal
prikkelen om wat vaker even halt te houden.

In Redding nabij brengt Bart Stouten poëzie met een
ongewoon geluid. Hij dicht ‘con amore’ over componisten, uitvoerders en instrumenten als de ‘eenzame
natuurhoorn’, laat zich gul door grote muziekwerken inspireren en ontwaart schilderijtjes in partituren. Stouten componeert in deze bundel zijn eigen
stukje taalmuziek, steeds ‘ongedwongen als Ravel’,
in harmonie met de tonen die de groten voor ons
neerpenden en waarvan de klanken ook vandaag nog
diep in ons kunnen resoneren, als uitdrukking van
het verlangen naar een schoonheid voorbij het vergankelijke. Altijd, ook tijdens de ziekte die de dichter
kwam teisteren, wil muziek de toon van een gedicht
inspireren. Alleen zo kan ‘de nood’ een nooit gehoorde ‘hoge noot’ worden, de poëzie een onverwachte
redding die ongemerkt nabij was.

ZINGEN ALS ANDREAS SCHOLL
Bosklassengevoel

ik neem aan dat
wanneer een wilde varen in je tuin
je tienjarige zelf terughaalt terwijl
die door het leven huppelt dartelt
je niet moet denken
het is ver met mij gekomen of
ik word oud
maar
tel je zegeningen

kijken als Luc Tuymans in een portret van Luc Tuymans
klinken als Wolfgang in ongewone muziek van Mozart
of nee, als Frédéric Chopin, niet meer verliefd op George Sand
praten als Peter Vandenbempt over voetbal, en dan voetballen
voetballen als Peter Vandenbempt, en dan zwijgen
zingen als Andreas Scholl, en dan Bach ontmoeten
orgel spelen in Zoutleeuw, partituren boordevol herinnering
oudjes verzorgen in een rusthuis, en dankbaar denken aan iedereen
die dat ooit gedaan heeft
vlak voor Valentijn liefdespoëzie lezen, en geen pijltjes missen
omdat er niemand in je omgeving is om midscheeps te raken
gewoon jezelf zijn, zoals je hoopt dat gewoon jezelf zijn wel zijn kan
en verder werken
aan jezelf
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Elisa Candela is de nom de plume van Barbara Simons
(Antwerpen, 1971). Zij is behalve als schrijfster ook actief
als vertaalster en copywriter, en begeleidt auteurs en andere
creatievelingen. Samen met haar echtgenoot Wouter Keirse
schreef zij de monografie Koen Vanmechelen. Cosmopolitan Chicken
Project (Ludion/De Brakke Grond, 2003).
Dagresten is haar literair debuut.
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Bart Stouten (Sint-Truiden, 1956) is licentiaat-vertaler en radiomaker bij Klara. Hij bracht bij Uitgeverij P al negen andere bundels
uit, waaronder Ongehoorde vragen (2013), Van fooi tot bankgeheim (2015)
en Middelheim Live (2016). In 2018 verscheen ook een bloemlezing
van zijn werk in de Parnassusreeks onder de titel Onder de avondklok
van de liefde. Zijn gedichten werden daarnaast ook gepubliceerd in
tijdschriften als de Poëziekrant en Het Liegend Konijn.

Antwoordstrookje
Naam: ...........................................................................................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................................................................
................................................................................ Tel.: ................................ E-mail: ................................................................
 zal met … perso(o)n(en) aanwezig zijn op zaterdag 26 september 2020 om 15u | 15u45 | 16u30 in Beeldenpark IJzerenberg.
(Omcirkel uw voorkeurmoment!)
 tekent in voor Dagresten aan de verkoopprijs van 19,95 euro via overschrijving op rekening BE08 4310 5290 8113 (Uitgeverij P) en vermeldt
titel en het bestelde aantal exemplaren.
 tekent in voor Redding nabij aan de verkoopprijs van 17 euro via overschrijving op rekening BE08 4310 5290 8113 (Uitgeverij P) en vermeldt
titel en het bestelde aantal exemplaren.
 haalt het bestelde op bij de voorstelling.
 wenst het bestelde thuis te ontvangen (verzendkosten 4 euro/exemplaar).
Graag dit strookje voor 24 september 2020 bezorgen aan Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 9 te 3000 Leuven.
T: 016 23 12 45 • E: contact@uitgeverijp.be

