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De redactie is verheugd om enkele nieuwe activiteiten omtrent het verschijnen van
Verhaal van een leven 1 in de Russische Bibliotheek [Uitgeverij van Oorschot] onder de
aandacht van haar leden en andere geïntereseerden te brengen.
Er zijn ook vieringen rond de geboortedag van Konstantin Paustovskij op 31 mei 1892,
125 jaar geleden, die niet onvermeld mogen blijven ook al vinden ze plaats in Rusland.

zondag 12 MAART 2017
Berg en Dal op Klara met Prof.em. Emmanuel Waegemans. [bijdrage over Paustovskij vanaf 00:32:59]
Prof. Waegemans zal ons vergasten op een lezing op ons lustrum in Ede op 19 november 2017.
Een kennismaking…
http://www.klara.be/pat-donnez-praat-met-emmanuel-waegemans-ruslandofiel
http://radioplus.be/#/klara/herbeluister/7e456ea7-520d-11e5-8f7e-00163edf48dd/5670ff2d-070b-11e7-904a-00163edf48dd/

Ook de reeks Trojka! Naar Rusland met Johan de Boose is het (her)beluisteren waard!
http://radioplus.be/#/klara/herbeluister/c1dd8112-e89c-11e6-a1f7-00163edf48dd/

dinsdag 25 APRIL 2017
Boekpresentatie van Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse
vertaling met op het programma:
Op zoek naar dode zielen door Emmanuel Waegemans
De charme van hervertalingen door Piet Van Poucke
Vertaling en censuur. Russische literatuur in katholiek Vlaanderen door
Wim Coudenys
• Justius Lipsiuszaal te 3000 LEUVEN aan de Blijde-Inkomststraat 30
• aanvang: 19:00 / einde 21:00 / de avond wordt afgesloten met een receptie
• toegang: gratis
• uw komst melden op Vladimir.Zherebov@kuleuven.be

woensdag 31 MEI 2017
Op woensdag 31 mei wordt op vele plaatsen de 125ste geboortedag van Konstantin Paustovskij
herdacht.
In Stary Krim, op de Krim en in Tarousa is er een groot feest met gasten uit verschillende steden en
landen.

van maandag 29 MEI tot donderdag 1 JUNI 2017
In het Literair Museum Centrum K.G. Paustovskij te MOSKOU is er een conferentie met
wetenschappelijke zittingen, tentoonstellingen en ontmoetingen met vele buitenlandse gasten.
Op 1 juni is er een avond in Moskou, in het Centraal huis van de Literatoren (Tsentralni dom
literatorov).
Anzhelika Dormidontova, directrice, meldt ons:
We zijn in hoopvolle verwachting van onze vrienden uit België en Nederland!

zaterdag 29 JULI 2017
Woelige tijden, verschuivende waarden, een gevestigde orde die aan de kant wordt gezet:
de revolutie van 1917 zette de wereld op z’n kop. Deze multimediale voorstelling geeft
een intrigerend tijdsbeeld aan de hand van Paustovski’s rauw-romantische teksten, de
toekomstmuziek van Prokofjevs Visions fugitives en projecties van propagandabeelden uit de
revolutiedagen: compositieportret van een tijdperk in wording.
			

viool Liza Ferschtman		

			
			

piano Ole Christian Haagenrud

			

acteur Thom Hoffman		

			

dramaturgie Willem Bruls

• Uitvoeringen om 19:00 en 21:00 in Lijm en Cultuur tijdens het Delft Chamber Music Festival
• programmatie en kaartverkoop vanaf half april
• info www.delftmusicfestival.nl

donderdag 14 en zaterdag 16 SEPTEMBER 2017
Tijdens het komende Gergiev Festival staat een muziektheatrale voorstelling op het programma
met voordracht van teksten uit het werk van Paustovskij en muziek van Strawinsky.
[zie 29 juli 2017]
• Jurriaanse Zaal / De Doelen te 3012 CL ROTTERDAM ingang aan het Kruisplein 30
• kaartverkoop van passe-partouts en dagkaarten is gestart, losse kaarten: vanaf 15 mei
• info http://gergievfestival.nl/Programma/Donderdag/Begin-van-een-onbekend-tijdperk

zaterdag 23 SEPTEMBER 2017
Het Literair Museum Moskou organiseert een wandeling langs het Paustovski-pad bij Kordon-273
(verhaal Houtvesterij 273 in Afscheid van de zomer, blz. 115).
Anzhelika Dormidontova, directrice, meldt ons:
Verder hebben we in september plannen met Riazan. Jullie zijn daar al geweest, dat weet ik. Daar
in Kordon-273 starten we nu een museum op, in samenwerking met het Nationaal Park van de
Mestsjora. Mogelijk zijn er leden van de Vereniging die samen met ons deel willen nemen;
we nodigen hen met veel plezier uit!

zondag 19 NOVEMBER 2017
Lustrum van de Vereniging Konstantin Paustovskij in Akoesticum in Ede met een feestelijk
dagprogramma.
De eerste reis in 1997 In de voetsporen van Konstantin Paustovskij van Kiëv naar Odessa over het
platteland, lag aan de basis van de oprichting van onze vereniging.
20 jaar geleden, dit moet worden gevierd!
De 125ste geboortedag van Paustovskij mag ook in Nederland en België niet onopgemerkt
voorbij gaan en zal worden herdacht met een rondetafelgesprek met twee gasten uit Moskou,
Anzhelika Dormidontova en Valentina Pimneva. Beiden zullen antwoorden op alle vragen die hun
door de leden vooraf worden aangereikt of ter plaatse worden gesteld.

Aan de Ros [1997]
Lid worden? Meld u aan via de website of via secretariaat@paustovskij.org
U ontvangt dan ook de reeds verschenen, redactionele nieuwsbrieven.
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