Literatuur in
Amsterdam -Oost
In café Roest wordt morgen
de eerste editie van de
tweemaandelijkse

avond

Schrijvers uit Oost
gehouden. Gustaaf Peek zal
voorlezen en praten over
zijn inspiratiebronnen.
WESTER VAN GAAL

den in Amsterdam-Oost;
Tim Krabbé en Gustaaf
en SlauerhoffwoonPeek wonen
er nu. "Oost
heeft een sterke literaire traditie. We
zullen grote namen uitnodigen,"
zegt Teuntje Klinkenberg over de literaire avond Schrijvers uit Oost die
ze met Marian Boyer heeft opgezet.
"Het zijn allemaal belangrijke Nederlandse literaire figuren."
Morgen is in café Roest, ih de
Czaar Peterstraat, de eerste van zes
. tweemaandelijkse avonden. Het is
/j
rustig in Roest, ook al is het prachtig
weer. "We proberen de avond altijd
op een unieke plaats te houden,"
zegt Klinkenberg vanachter een kop
koffie op het strandje bij het café,
dat overigens in stadsdeel Centrum
ligt.
Boyer is begonnen als scenarioschrijver en theatermaker
en
schrijft ook proza. Klinkenberg
heeft haar sporen verdiend als regisseur. Ze hebben al eerder samen
een project gedaan, het literaire
programma Ziek, zwak en misselijk
, in het Lloyd·Hotel.
"We wonen allebei in Oost. Teuntje woont een paar straten bij mij
vandaan. Omdat Oost niet altijd een
jC',
even goed imago heeft, wilden we
1;/'

.

Nescio

een andere kant laten zien van deze
prachtige wijk waar 120.000 mensen wonen," zegt Boyer.
Klinkenberg: "De wens om dit project te doen leefde al een tijd, samen
zijn we gaan uitzoeken hoeveel professionele schrijvers er in Oost wonen. Dat bleken er bijna zestig te
zijn!"
Op de eerste Schrijvers uit Oost
komt Gustaaf Peekeen essay voordragen en spreekt hij over zijn inspiratiebronnen. "We hebben hem ge-

'Andere kant laten zien
van deze prachtige wijk
met 120.000 mensen'
vraagd een essay te schrijven over
migratie in Oost," zegt Boyer. "Maar
we willen ook een persoonlijker
beeld van de schrijver schetsen.
Oost staat symbool voor inspiratie .
Gustaaf zal bijvoorbeeld ook praten
over zijn favoriete films en muziek.
Ook dat zijn inspiratiebronnen. "
Klinkenberg: "Het is een literaire
avond, maar we hopen dat het publiek zich door de persoonlijke benadering van de schrijver met"hem
of haar kan identificeren."
Onder anderen redacteuren Wouter 'Bok en Floor Schrijver helpen
mee bij Schrijvers uit Oost. "Ze zijn
van een andere generatie en hebben
daarom een heel ander netwerk,"
zegt Klinkenberg.
Schrijvers uit Oost, morgen in
Amsterdam Roest, Czàar Peterstraat
213.20.00-22.00 uur.
Toegang: € 5. Reserveren:
info@schrijversuitoost.nl

ovv 31 mei.

Teuntje Klinkenberg (I) en Marian Boyer op het strand bij Roest.
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