
 
 

Aan: de afdelingen en landelijke leden van Passage regio Utrecht, de 

Boekentaal Mondiaal-leeskringen, regiocoördinatoren en omliggende regio’s 
 

 

Beste lezers, cultuur- en kunstliefhebbers,  

Dit jaar willen we de KCL-dag combineren met de Ontmoetingsdag op 14 november 2019 in 
Nijkerk. Middels deze uitnodiging willen we u laten weten hoe het programma er uit zal zien.  

Tijdens het ochtendprogramma zal Martin Michael Driessen een lezing verzorgen over 
zijn boek “De Pelikaan”. 

 
Andrej is postbode in een slaperig stadje aan de Adriatische kust in 
communistisch Joegoslavië. Josip is verantwoordelijk voor de 
kabeltrein naar het heldenmonument boven op de heuvel.  

  
Met een gedegen blik op beider geestesgesteldheid en met empathie 
zet Driessen zijn hoofdpersonen vast in een parabel van wederzijdse 
gebondenheid. Deze roman toont tegen een achtergrond van 
kapitalistische hoogstandjes als gokken en knevelarij in laat-
communistisch Joegoslavië Driessens ongeëvenaarde vermogen 
alledaags leven te verheffen tot opwindende literatuur. De auteur won 
in 2016 de ECI-literatuurprijs voor zijn eerdere novelle Rivie. 
 

 

Het middagprogramma verzorgt Regina Ederveen met een harpoptreden met het thema: 

''Parels uit de schatkist van de harpmuziek''.  
 

Regina speelt prachtige muziek op haar gouden harp, en deze  

muziek wordt afgewisseld met korte teksten, waarin de humor 

niet ontbreekt. Een concert dat boeit van A tot Z en die de  

onverwachte kanten van de harp laat horen.  

 

Regina Ederveen behaalde aan het Utrechts Conservatorium 

het diploma Uitvoerend Musicus Harp.  

Op het Orpheus-Concours won Regina de hoofdprijs voor de beste interpretatie van 

hedendaagse kamermuziek. Zij gaf als enige harpiste in een internationaal samengesteld 

orkest een concert in Carnegie Hall, New York. Regina Ederveen bespeelt een gouden 

Lyon&Healy-pedaalharp en een Dusty Strings celtic harp.  

 

Deze dag wordt een informatieve en gezellige dag, die relevant is voor élke afdeling van 

Passage. Een dag waar u veel gelijkgestemden zult ontmoeten. We hopen veel vrouwen van 

uw afdeling welkom te mogen heten op deze dag en vragen u ook om zoveel mogelijk anderen 

uit te nodigen voor deze gecombineerde KCL / Ontmoetingsdagdag.  

Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden! We kijken uit naar uw komst. 

 

 



 
Programma   

• 10.00 uur: Inloop met koffie/thee en koek.  
• 10:30 uur: Welkom en opening door Doke Keijzer. 
• 10:45 uur: Lezing van auteur Martin Driessen 
• 11.45 uur: Literaire quiz.  
• 12:00 uur: Lunchpauze waarin u en lunch wordt aangeboden.  
• 13:00 uur: Optreden van Regina Ederveen. 
• 13.45 uur: Koffie/thee pauze  
• 14.00 uur: vervolg optreden Regina Ederveen  
• 15:00 uur: Sluiting.  

Kosten  

Deelname aan de dag kost € 18,00. Leden van Passage krijgen een korting en betalen slechts 

€ 15,00. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch.  
   

Datum en plaats:  
14 november 2019 – Gebouw “De Schakel”  Oranjelaan 10  3862 CX Nijkerk  Tel. : 

033-246 08 04  

  

Aanmelden:  
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 31 oktober a.s. via de link: 

https://kcl14november2019nijkerk.eventbrite.nl, hier kunt u ook de entreebijdrage 

overmaken.  

 

Betaling is entree-bewijs; er worden géén toegangskaarten toegestuurd!  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de regiocoördinatoren: Dineke Mastenbroek, Ria Jongebreur en Reina Verhoef.  


