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Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt, zonder afbeeldingen, !klik hier

Paustovskij-prijs voor Jean Paul Hinrichs, 
auteur van 'De mythe van Odessa'.

Het boek dat eind van de maand in de reeks 
'Oog in 't Zeil' bij Bas Lubberhuizen verschijnt, 
werd in het voorjaar uitgebracht in Oekraïnse 
vertaling en kreeg de Gemeentelijke Literaire 
Paustovskij-prijs van Odessa. De oorkonde 
werd ondertekend door de loco-burgemeester 
Olena Pavlova. In het boek staan zeven 
schrijvers centraal die voor altijd met de stad 
Odessa verbonden zijn: Ivan Boenin, 
Konstantin Paustovskij, Isaak Babel, Ilja Ilf, 
Jevgeni Petrov, Valentin Katajev en Joeri 
Olesja.

Onze vereniging stelde voor de bijdrage over 
Paustovskij in dit boek beeldmateriaal uit haar 
archief ter beschikking.

Aanbevolen!

• Het geïllustreerde Plantenregister door Hein 
Leffring is klaar en beschikbaar via mail of op 
CD. Het register geeft een beeld van de 
bloemen, planten en bomen die Paustovskij 
beschrijft in de zes delen van zijn 
levensgeschiedenis. Kostprijs 10 euro (leden 5 
euro)

• Ons Jaarboek nummer 2 / 2011-2012 zal op 
de ledenbijeenkomst in Gent worden 
voorgesteld. Inhoud: voorpublicatie die Wim 
Hartog ons ter beschikking stelde uit zijn 
nieuwe, nog te verschijnen boek "De 
onbekende Paustovski", een uittreksel uit het 
Plantenregister van Hein, bibliografie deel 2 en 
aanvullingen op deel 1, een bijdrage over 
Lydia Delectorskaya - muze van Matisse, 
spijzen en dranken deel 3, 'Deze kamer' 
gedicht van Boulat Okoedzjava, 'Het warme 
brood' sprookje van Paustovskij, reisverslagen 
Oost-Turkije en Georgië, Moskou en Taroesa. 
Kostprijs 15 euro (leden 12,5 euro op 
ledenbijeenkomsten)

Indien u een uitgave wenst aan te kopen, stuur 
een mail (zie contact) en u krijgt de nodige 
informatie.

Aanbevolen !

De ledenbijeenkomst in Gent, op zondag 16 
oktober, ten huize van onze leden Lucien 
Posman en Karen Cousement. Programma: 
Huishoudelijke vergadering / Presentatie 
nieuwe publicaties / Fotograaf Filip Erkens 
licht zijn manier van reizen toe aan de hand 
van een kleine expo met foto's uit Rusland, 
Siberië en de voormalige republieken / Recital 
door de internationaal gerenomeerde Wit-
Russische pianist Timur Sergeyenia / 
Gezamelijk diner.
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