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Mind the Book is dit jaar aan zijn vijfde editie toe. De kritische 
bevraging van de maatschappij blijft de kern vormen van dit 
actueel boekenfeest van Vooruit en deSingel. Mind the Book 
focust op non-fictie en geëngageerde fictie, met een aantal 
welgekozen thema’s en een state-of-the-art-bookshop. 
Schrijvers en hun lezers worden ondergedompeld in een 
weldadige festivalsfeer met lezingen en debatten. Extra 
muros werken we samen met Antwerpse partners als M HKA, 
CinemaZuid en Universiteit Antwerpen.
Thema’s voor 2015 zijn: verbeelding, vrijheid, uitgesloten/
uitgestoten, armoede & groei, van kapitaal belang, Rusland 
nu, conflict & herinnering, digitaal proletariaat, het 
alternatief, liefde, Napoleon, huiselijk (on)geluk, armoede en 
groei, muziek te boek en de internationale vrouwendag. Deze 
thema’s zijn tijdloos of net brandend actueel. Met (inter)
nationale auteurs die over deze onderwerpen een recent 
boek uitbrachten en gesprekspartners|moderatoren die 
daaraan een meerwaarde weten toe te voegen.
Op de vooropening verwelkomen we de wereldvermaarde 
sociologe en econome Saskia Sassen. Éminence 
grise Cees Nooteboom krijgt de eer om het festival te 
openen en Dimitri Verhulst sluit af als auteur van het 
Boekenweekgeschenk 2015.

tickets: 
www.desingel.be 
T +32 (0)3 248 28 28



5

  do 5 mrt
20.00 uur Saskia Sassen p.6

  vr 6 mrt
20.00 uur Cees Nooteboom p.7

  za 7 mrt
10.30 uur Sven Gatz | Jan Raes |  Jerry Aerts p.8
11.30 uur Judith van der Wel p.8
13.00 uur Peter Pomerantsev p.9
13.15 uur Alexander Münninghoff | Geert Mak p.9
14.30 uur Hans Schnitzler p.10
14.45 uur Ben Okri p.10
16.00 uur Rik Pinxten | Luc Huyse p.11
16.15 uur Dirk De Wachter | Joke Hermsen p.11

20.00 uur John Gray p.7

  zo 8 mrt
11.00 uur Kader Abdolah p.12
12.00 uur Naema Tahir p.12
13.15 uur Bart Van Loo p.13
14.30 uur Ann-Marie MacDonald p.13
14.45 uur Jos Geysels | Erik Vlaminck |   p.14
  Peter De Keyzer | Stijn Decock
16.00 uur Paul De Grauwe p.14
17.00 uur Dimitri Verhulst p.15

  Filmprogramma p.17
  Bookshop, Boekendokters, p.18
  Het Lezerscollectief

M
in

d 
th

e 
B
oo

k 
20

13
 ©

 R
ud

i W
ild

er
ja

ns



6 7

Avondprogramma do 5 mrt Avondprogramma vr 6 & za 7 mrt

do 5 mrt 2015 | 20 uur 
Blauwe zaal
Vooropening
€ 9 (basis) | € 6 (-19 jaar) 
gratis voor studenten van 
Universiteit Antwerpen

vr 6 mrt 2015 | 20 uur 
Blauwe zaal
Officiële opening
€ 9 (basis) 
€ 6 (-19 jaar) en studenten

za 7 mrt 2015 | 20 uur 
Blauwe zaal
€ 9 (basis) 
€ 6 (-19 jaar) en studenten

Saskia Sassen 
& Gie Goris
Expulsions
UITGESLOTEN/UITGESTOTEN

De Nederlands-Amerikaanse sociologe en econome Saskia 
Sassen is wereldvermaard voor haar onderzoek naar globali-
sering en internationale migratie. Ze bekleedde verschillende 
academische posities in de Verenigde Staten en Londen. 
Haar boeken verschenen in twaalf talen en ze is lid van de 
Club van Rome. Sassen is gespecialiseerd in transnationale 
migratiestromen waarin ze het fenomeen van de ‘global city’ 
beschrijft. Met haar gelijknamige boek ‘The Global City’ (1991) 
werd zij een van de meest geciteerde auteurs over globali-
sering. Termen als ‘denationalisering’ en ‘transnationalisme’ 
komen de laatste jaren meer aan bod in haar onderzoek en 
publicaties. Ze wordt de ‘vrouwelijke Piketty’ genoemd omdat 
ze samen met deze vermaarde Franse econoom een van de 
meest kritische denkers over de groeiende ongelijkheid in de 
samenleving is. Enkele recente boeken: ‘Expulsions - Brutality 
and Complexity in the Global Economy’ (2014), ‘Cities in a 
World Economy’ (2012). 
 
voertaal  Engels 
 ism.  Universiteit Antwerpen en MO*Magazine

Cees Nooteboom 
& Piet Piryns  
& Els Dottermans
Vooraanstaand Europees auteur Cees Nooteboom debuteerde 
in 1955 met de roman ‘Philip en de anderen’. Sindsdien 
schreef hij naast talrijke succesvolle romans eveneens 
verscheidene journalistieke reportages over belangrijke maat-
schappelijke en historische gebeurtenissen zoals de inval 
van de Sovjettroepen in Boedapest of de val van de Berlijnse 
muur. Nooteboom is romancier, reiziger, dichter en kunstbe-
schouwer. In zijn rijkgevulde carrière kreeg hij talrijke prijzen, 
zowel in Nederland als in het buitenland. Nooteboom gaat in 
gesprek met Piet Piryns over zijn bewogen leven en carrière 
en zijn denken over de actuele samenleving. Piryns laat in het 
gesprek ruimte voor enkele lezingen uit Nootebooms romans 
en teksten door actrice Els Dottermans.

John Gray 
& Joël De Ceulaer
De ziel van de marionet
VRIJHEID

De Britse filosoof John Gray staat vooral bekend omwille van 
zijn controversiële studie naar de relatie tussen het pluralisme 
en liberalisme in het werk van Isaiah Berlin. Vorig jaar werd hij 
nog geselecteerd voor de G8 van de filosofie, dit jaar verschijnt 
de Nederlandse vertaling van zijn nieuwe boek ‘De ziel van de 
marionet’ (2015). Het werk omvat een filosofische zoektocht 
naar de schijnbare illusie van de vrijheid van de mens. Aan 
de hand van religieuze, filosofische en fantastische tradities 
wordt de vermeende vrijheid in vraag gesteld en tot op de 
bodem geanalyseerd. John Gray praat over de grote krachten 
die ons belemmeren in onze vrije wil.
ism.  Universiteit Antwerpen

Saskia Sassen Cees Nooteboom

John Gray
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Dagprogramma za 7 mrt 2015
prijs per dag (exclusief avondprogramma)  € 9 (basis) | € 6 (-19 jaar) en studenten

Dagprogramma za 7 mrt 2015
prijs per dag (exclusief avondprogramma)  € 9 (basis) | € 6 (-19 jaar) en studenten

10.30 uur 
Theaterstudio

11.30 uur 
Theaterstudio
Na de boekpresentatie wordt 
aan de aanwezigen een drankje 
aangeboden door deBuren

13 uur 
Theaterstudio

Sven Gatz | Jan Raes |  
Jerry Aerts
Gesprek over het orkestenbeleid  
in Vlaanderen moderator  Karl van den Broeck

Sven Gatz is Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd 
en Brussel, Jan Raes is directeur van het Koninklijk 
Concertgebouworkest in Amsterdam, Jerry Aerts is algemeen 
directeur van deSingel.
Samen gaan zij in debat over het orkestenbeleid in Vlaanderen. 
Welke toekomst hebben onze symfonische orkesten? Hoe 
verhouden zij zich onderling en tot de rest van het muziek-
landschap? En hoe tot opera, ballet en muziektheater? Hoe 
verhoudt het Vlaamse niveau zich tot het federale? En hoe zit 
dat internationaal?
Na het gesprek volgt een muzikaal intermezzo met twee sonates 
van Eugène Ysaÿe door violiste Valentina Svyatlovskaya.
ism.  deBuren

Judith van der Wel 
& Dorian van der Brempt
Stemmen
BOEKPRESENTATIE

In 2013 ging de jonge Nederlandse schrijfster Judith van 
der Wel met steun van deBuren op wereldtournee met het 
Koninklijk Concertgebouworkest (Amsterdam). In haar boek 
ontrafelt ze het functioneren van en de bijzondere samenwer-
kingen binnen dit wereldberoemde orkest, en biedt ze in één 
beweging een eigenzinnige kijk op cultuurmanagement in de 
dagelijkse praktijk. Op 4 maart vertoont CinemaZuid een docu-
mentaire film over de wereldtournee van het orkest.
ism.  deBuren

Peter Pomerantsev
Niets is waar en alles is mogelijk
RUSLAND NU

De Britse schrijver en producent Peter Pomerantsev is 
gevestigd in Londen maar geboren in Kiev. In 2002 vertrok hij 
naar Moskou waar hij werkte voor de exponentieel groeiende 
televisie- en filmindustrie. Zijn baan gaf hem unieke toegang 
tot alle corrupte hoeken van een land dat op politiek en ethisch 
vlak te wensen overlaat. In ‘Niets is waar en alles is mogelijk’ 
omschrijft hij hoe het is om te werken in Poetins postmoder-
nistische dictatuur. Het is een duizelingwekkend, scherpzinnig 
verhaal dat de lezer een onvergetelijke reis biedt door een land 
dat in sneltreinvaart van de decadentie naar de waanzin suist. 
Pomerantsev geldt als een van de best geïntroduceerde en 
scherpste waarnemers van het nieuwe Rusland.

13.15 uur 
Blauwe zaal

Alexander Münninghoff | 
Geert Mak
De stamhouder 
De eeuw van mijn vader
CONFLICT EN HERINNERING

Nederlands journalist en Ruslandkenner Alexander 
Münninghoff gaat in gesprek met Geert Mak naar aanleiding 
van Münninghoffs autobiografische familiegeschiedenis ‘De 
stamhouder’ (2014). Zestien jaar geleden startte Geert Mak 
eveneens met het schrijven van een familiegeschiedenis 
tegen de achtergrond van het Nederland van de twintigste 
eeuw (‘De eeuw van mijn vader’). Opmerkelijk aan deze twee 
autobiografieën is de aanwezigheid van een historische accu-
raatheid over het land van oorsprong en de ontwikkelingen 
die zich hebben voorgedaan in het leven van de personages. 
Beide heren gaan in gesprek over hun vaders en hun eigen 
herinneringen.

Sven Gatz Peter Pomerantsev © Renate Milena Findeis

Alexander Münninghoff © Merlijn Doomernik
Geert Mak

Judith van der Wel © Xander Stroo



10 11

14.30 uur 
Theaterstudio

16 uur 
Theaterstudio

14.45 uur 
Blauwe zaal

Hans Schnitzler
Het digitale proletariaat, een kritiek van 
de digitale rede
DIGITAAL PROLETARIAAT

Hans Schnitzler publiceerde al ettelijke essays en opinie-
stukken. Aanvankelijk opgeleid als docent geschiedenis, is 
hij vooral werkzaam als columnist voor De Volkskrant. In zijn 
denk- en schrijfwerk staat de invloed van de digitalisering op 
het alledaagse leven centraal. Begin 2015 publiceerde hij zijn 
nieuwe essay ‘Het digitale proletariaat, een kritiek van de 
digitale rede’. Schnitzler stelt dat de digitalisering een nieuw 
proletariaat voorbrengt waarin de mens zijn hele bewustzijn 
laat reduceren tot koopwaar. Hij maakt duidelijk dat de mens 
zijn handelingsbekwaamheid en zijn levenskennis dreigt 
te verliezen. De kritiek op het huidige digitale tijdperk licht 
Schnitzler toe in een gesprek.

Rik Pinxten | Luc Huyse  
& Cathérine Ongenae
Schoon protest 
De democratie voorbij
HET ALTERNATIEF

Antropoloog Rik Pinxten stelt in ‘Schoon protest’ (2014) zijn 
alternatieve visie voor op de hedendaagse maatschappij. Hij 
wil de sectoren zoals cultuur, gezondheidszorg en onderwijs 
onttrekken aan de marktmechanismen om het gedeelde 
welzijn opnieuw mogelijk te maken in de wereld van morgen. 
Hij richt zijn pijlen op het neoliberalisme en zet daarvoor zijn 
interculturele kennis in. Dit kritisch discours is ook Luc Huyse 
niet vreemd. Met een scherpe sociologische blik analyseert hij 
in ‘De democratie voorbij’ (2014) de ontwikkelingen in België. 
De huidige parlementaire democratie dreigt te ontsporen in 
een door de markt uitgeklede staat, stelt Huyse. Beide auteurs 
gaan in gesprek over de huidige (vermarkte) toestand en 
toekomstgerichte alternatieven.

Ben Okri
The Age of Magic
VERBEELDING

Ben Okri is een Nigeriaanse dichter en auteur van 
verscheidene romans. Voor ‘The Famished Road’ (1991) 
ontving hij de Booker Prize. Zijn oeuvre werd vertaald in 26 
talen en won diverse internationale prijzen. Hoewel zijn werk 
moeilijk te categoriseren valt, omschrijven recensenten hem 
als vertegenwoordiger van het postmodernisme in de post-
koloniale traditie. Okri’s nieuwste boek, ’The Age of Magic’ 
(2014), effent het pad voor een magische reis. Acht uitgeputte 
filmmakers stranden in een idyllisch Zwitsers dorp gelegen aan 
een fonkelend meer. Aan de oevers van het meer reflecteren 
de reizigers over het mysterie van een aanliggende berg, elk 
op hun eigen manier. Okri toont zijn lezers een alternatief om 
naar de wereld te kijken en nodigt hen uit voor een nieuwe 
leeservaring. De perfecte aanleiding om met deze topauteur in 
gesprek te gaan over verbeelding.

Dagprogramma za 7 mrt 2015
prijs per dag (exclusief avondprogramma)  € 9 (basis) | € 6 (-19 jaar) en studenten

Dagprogramma za 7 mrt 2015
prijs per dag (exclusief avondprogramma)  € 9 (basis) | € 6 (-19 jaar) en studenten

16.15 uur 
Blauwe zaal

Dirk De Wachter | Joke 
Hermsen
Liefde, een onmogelijk verlangen 
Kairos, een nieuwe bevlogenheid
LIEFDE

Dirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut en hoogleraar 
aan de Katholieke Universiteit Leuven. In zijn recentste boek 
‘Liefde, een onmogelijk verlangen?’ (2014) toont hij hoe we 
de liefde tegenwoordig gaan zoeken waar ze niet te vinden 
is. Net zoals in ‘Borderline Times’ (2012) drukt De Wachter 
ons met de neus op de feiten: we blijven wanhopig op zoek 
naar onze ware aard. De Wachter gaat in gesprek met 
Joke Hermsen, die in hun boek ‘Kairos, een nieuwe bevlo-
genheid’ (2014) een filosofisch pleidooi houdt voor meer 
empathie in een samenleving geteisterd door economische en 
ecologische crises. Beide auteurs praten over de zoektocht 
naar liefde, empathie en hun obstakels. Ze illustreren dit met 
beeldmateriaal en gedichten.
ism.  Canon Cultuurcel

Hans Schnitzler © wordpress

Dirk De Wachter © vpro
Joke Hermsen © Jeroen Hofman

Rik Pinxten | Luc Huyse © youtube

Ben Okri © Manish Swarup
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12 uur 
Rode Zaal

13.15 uur 
Rode Zaal

Naema Tahir 
& Phara de Aguirre
Gesluierde vrijheid
INTERNATIONALE VROUWENDAG & VRIJHEID

Naema Tahir emigreerde op tienjarige leeftijd met haar 
Pakistaanse ouders naar Nederland. Na haar studies werd ze 
actief als mensenrechtenjurist. In ‘Gesluierde vrijheid’ (2014) 
schetst Tahir een genuanceerd beeld van de moslima in de 
moderne wereld. Het boek biedt een unieke inkijk in de keuzes 
die moslima’s maken in persoonlijke relaties en expressie, 
en hoe ze trachten de oude tradities een nieuwe betekenis te 
geven. Tahir daagt de lezer uit kritisch na te denken over wat 
emancipatie en feminisme eigenlijk betekenen, en hoe ze in de 
praktijk worden gebracht.

Bart Van Loo  
& Betty Mellaerts
Napoleon. De schaduw van de revolutie
NAPOLEON

Exact 100 jaar geleden werd in Waterloo een einde gemaakt 
aan een reeks oorlogen onder leiding van Napoleon Bonaparte. 
Bart Van Loo schetst in zijn nieuwe boek ‘Napoleon. De 
schaduw van de revolutie’ (2014) een knap portret van 
Napoleon als een van de meest invloedrijke figuren uit de 
geschiedenis. Van Loo gaat op zoek naar de mens achter de 
mythe en ontrafelt de woelige periode van de Franse Revolutie. 
Jeroen Bert schrijft in Knack: “In tegenstelling tot meer 
academische boeken die het fenomeen Napoleon proberen te 
verklaren, krijgen we van Van Loo narratieve geschiedenis van 
de boeiendste soort voorgeschoteld.”

11 uur 
Rode Zaal

Kader Abdolah 
& Phara de Aguirre
Papegaai over de IJssel
BOEKPRESENTATIE

Kader Abdolah kwam een kwarteeuw geleden als vreemdeling 
naar Nederland, maar wist zich algauw omhelsd door zijn 
nieuwe landgenoten. Het kan niet anders dan dat hij in deze 
roman al zijn persoonlijke ervaringen heeft gebruikt. Hij 
vertelt ons vreemde verhalen die ondertussen Hollandse 
vertellingen zijn geworden. Abdolah nodigt de lezer uit in de 
huizen van de nieuwkomers en laat hun levensloop in een snel 
veranderend Nederland zien. ‘Papegaai over de IJssel’ is een 
meerstemmige roman die de essentie van deze veranderingen 
verbeeldt.
Kader Abdolah (Iran, 1954) debuteerde in 1993 met de 
verhalenbundel ‘De adelaars’. Met succesvolle romans als 
‘Spijkerschrift’ (2000) en ‘Het huis van de moskee’ (2005) 
veroverde hij het Nederlandse en internationale lezerspubliek. 
‘Het huis van de moskee’ werd zelfs verkozen tot de op een na 
beste Nederlandse roman aller tijden. Zijn boeken zijn in meer 
dan twintig landen vertaald.

Dagprogramma zo 8 mrt 2015
prijs per dag (exclusief avondprogramma)  € 9 (basis) | € 6 (-19 jaar) en studenten

Dagprogramma zo 8 mrt 2015
prijs per dag (exclusief avondprogramma)  € 9 (basis) | € 6 (-19 jaar) en studenten

14.30 uur 
Theaterstudio

Ann-Marie MacDonald
In haar lichaam besloten
INTERNATIONALE VROUWENDAG & HUISELIJK (ON)GELUK

Naar aanleiding van de internationale vrouwendag zocht Mind 
the Book naar straffe vrouwen. MacDonald is daar zeker één 
van. Naast auteur van verscheidene romans is ze eveneens 
actief als journaliste en actrice en schrijft ze theaterstukken. 
Ze brak internationaal door met de bestsellers ‘Laten wij 
aanbidden’ en ‘De kraaien zullen het zeggen’.‘In haar lichaam 
besloten’(2014) is een dreigend en aangrijpend verhaal 
over moederschap, over de duistere banden die een familie 
samenhouden en de kracht en druk van liefde. Het hoofdper-
sonage is schijnbaar gelukkig nu ze gestopt is met werken en 
meer tijd kan doorbrengen met haar kinderen. Maar na enig 
verloop van tijd komen de muren op haar af. Het verleden 
wurmt zich terug een weg in het heden en dreigt haarzelf 
en haar gezin te breken. MacDonald belicht dit modern 
moederschap in al haar facetten.

Kader Abdolah

Ann-Marie Macdonald 
© Hannah Yoon / The Canadian Press

Bart Van Loo © Het Nieuwsblad

Naema Tahir
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16 uur 
Rode Zaal

17 uur 
Rode Zaal

Paul De Grauwe
Limieten van de markt
VAN KAPITAAL BELANG

Paul De Grauwe is een internationaal gerenommeerd 
topeconoom en professor aan de London School of 
Economics. Als liberaal en vrijemarktideoloog is hij een 
fervente voorstander van de markteconomie en de globali-
sering. In ‘De limieten van de markt’ (2014) maakt hij de balans 
op van de triomftocht van het kapitalisme en hoe het op weg 
is zichzelf te vernietigen. Zijn boek levert een onschatbare 
bijdrage aan het debat over de houdbaarheid van ons markt-
systeem. De Grauwe wijst op de gespannen relatie tussen de 
overheid en de vrije markt en hoe het van ‘kapitaal’ belang is 
om hieromtrent drastische maatregelen te nemen.

Dimitri Verhulst
De waanzin in de letteren
BOEKENWEEKGESCHENK

Na zijn debuut in 1999 schreef Verhulst in hoog tempo boeken, 
romans, verhalen, novellen, poëzie en toneel waarmee hij 
meer dan eens gelauwerd werd voor zijn literair talent. Sinds 
‘De helaasheid der dingen’ in 2006 bereikt hij een nog groter 
publiek en werd hij bekroond met de Gouden Uil publieks-
prijs en de Libris Literatuurprijs. Naar aanleiding van de 80ste 
editie van de Boekenweek in Nederland werd Dimitri Verhulst 
gevraagd het Boekenweekgeschenk 2015 te schrijven. 
Hiermee treedt hij als Vlaming in de voetsporen van Hubert 
Lampo, Marnix Gijsen, Hugo Claus en Tom Lanoye. Het thema 
van dit jaar is ‘de waanzin in de letteren’, of hoe afwijken van 
de norm een grote bron van inspiratie kan zijn.
ism.  boek.be

14.45 uur 
Rode Zaal

Jos Geysels | Erik Vlaminck | 
Peter De Keyzer | Stijn Decock
De Schande . De Keerzijde 
Groei maakt gelukkig
ARMOEDE & GROEI

Met het dubbelboek ‘De Schande . De Keerzijde’ (2014) 
bundelen Geysels en Vlaminck de krachten om ten strijde 
te trekken tegen armoede en ongelijkheid. ‘De Schande’ is 
een krachtig pamflet waarin Geysels zijn pijlen richt op het 
almaar zwakkere armoedebeleid. Zo strooit hij een voedings-
bodem voor een brede beweging tegen ongelijkheid. Vlaminck 
levert met ‘De Keerzijde’ een fictief armoedeverhaal, waarin 
hij Geysels aanvult met een humoristische insteek. Auteur 
van ‘Groei maakt gelukkig’, Peter De Keyzer (hoofdeconoom 
BNP Paribas Fortis), stelt dat Europa niet langer in een 
economische vooruitgang gelooft. Zijn boek is echter een 
pleidooi voor meer optimisme, voor meer risico en meer 
vrijheid. Ook Stijn Decock, hoofdeconoom kenniscentrum 
Voka, zal het debat over armoede en groei vervoegen.

Dagprogramma zo 8 mrt 2015
prijs per dag (exclusief avondprogramma)  € 9 (basis) | € 6 (-19 jaar) en studenten

Dagprogramma zo 8 mrt 2015
prijs per dag (exclusief avondprogramma)  € 9 (basis) | € 6 (-19 jaar) en studenten

Dimitri Verhulst © De Standaard

Paul De Grauwe © De Standaard

Jos Geysels | Erik Vlaminck
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Filmprogramma
ism.  CinemaZuid

CinemaZuid pikt in op thema’s 
die worden aangereikt door 
Mind the Book, maakt gebruik 
van de aanwezigheid van Ben 
Okri om het met hem te hebben 
over een film waarvoor hij 
het scenario schreef en toont 
bovendien vier films die door 
hem zijn gekozen.

wo 4 mrt 2015 | 20 uur 
Om de wereld in 50 concerten
Nederland, 2014, documentaire van Henny Honigmann 

Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan, reisde het 
Koninklijk Concertgebouworkest in 2013 de hele wereld 
rond. Honigmann legde deze 50 concerten verspreid over 
zes werelddelen vast op de gevoelige plaat. Het resultaat 
is een ode aan de kracht van muziek die elke vezel in het 
lichaam weet te beroeren.

vr 6 mrt 2015 | 20.30 uur 
N - The Madness of Reason
Duitsland, 2014, regie Peter Krüger, scenarist Ben Okri

Een Franse encyclopedist probeert zijn levenswerk te vervol-
ledigen vóór zijn dood. ‘N’ is een verhaal over een ongewone 
obsessie met voltooiing, balancerend tussen dromen en 
werkelijkheid. De magische film gaat de confrontatie aan 
tussen de westerse rationaliteit en Afrikaanse spiritualiteit. 
Inleiding met Ben Okri, Peter Krüger en Annemie 
Tweepenninckx.

Keuzefilms 
Ben Okri
zo 8 mrt 2015 | 20.30 uur 
Het Zevende Zegel
Zweden, 1957, regie Ingmar Bergman

zo 22 mrt 2015 | 20.30 uur 
La Battaglia di Algeri
Algerije|Italië, 1965, regie Gillo Pontecorvo

zo 29 mrt 2015 | 20.30 uur 
Cet Obscur Objet du Désir
Frankrijk, 1977, regie Luis Buñuel

zo 5 apr 2015 | 20.30 uur 
Yeelen
Mali, 1987, regie Souleymane Cissé

filmvertoningen in 
CinemaZuid
Waalsekaai 47 | 2000 Antwerpen 
prijzen & reservering: 
www.cinemazuid.be

vbno/vlnr
Om de wereld in 50 concerten
La Battaglia di Algeri
Het Zevende Zegel
N - The Madness of Reason
Cet Obscur Objet du Désir
Yeelen
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Bookshop
ism.  De Groene Waterman 

do 5  zo 8 mrt 2015 
Muziekstudio

 
Een breedgeschakeerde kwaliteitsboekenwinkel met, naast 
de werken van de aanwezige auteurs, een groot aanbod van 
boeken gelieerd aan de actualiteit en de festivalthema’s. 
Non-fictie, fictie, poëzie, graphic novel, … op een centrale 
locatie in het festival.

Boekendokters
ism.  Cobra.be 

za 7, zo 8 mrt 2015 | 14  17 uur 
Wandelgang

 
Cobra stuurt opnieuw zijn boekendokters uit op Mind the 
Book: gelijkgestemde zielen met een rotsvast geloof in de 
literatuur houden spreekuur. De dokters bieden niet alleen een 
luisterend oor, maar schrijven onversneden literair spul voor op 
maat van elke aandoening. Op zaterdag 7 maart kan u terecht 
bij dokter van dienst Anne Provoost. Zondag 8 maart vindt u 
Kristien Hemmerechts op het kabinet.

Het Lezerscollectief
za 7 mrt 2015 | 14 uur & 15 uur 

Vergaderzaal
 
Samen verhalen en gedichten lezen verbindt mensen en 
maakt hen sterker en weerbaarder. Dit is de filosofie van 
Het Lezerscollectief, een netwerk van leesbegeleiders in 
Vlaanderen, dat leesbijeenkomsten organiseert voor mensen 
die moeilijk toegang hebben tot literatuur, onder meer 
gevangenen, mensen met psychische problemen en mensen 
in armoede. Ze zijn actief op 38 leesplekken in Vlaanderen. 
Ook op Mind the Book lezen ervaren begeleiders een 
kortverhaal en een gedicht. Kom er gerust mee kennismaken.
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