Uitnodiging
De Stichting Babička nodigt donateurs en belangstellenden uit voor een
bijeenkomst in Utrecht op zaterdag 21 januari 2012. Op die dag herdenken
wij de 150e sterfdag van Božena Němcová (1820-1862).

In de korte tijd dat Božena Němcová als schrijfster
actief was, schiep zij een uitgebreid en gevarieerd
oeuvre. Babička is het bekendste boek geworden maar
ze schreef ook etnografisch getinte artikelen over de
streken waar zij woonde of die zij bezocht, naast korte
verhalen en sprookjes.
Marijke van Dorst zal iets vertellen over de sprookjes
van Božena Němcová en Čert a Káča (Katja en de
duivel), een Tsjechisch sprookje uit de tweede bundel
van Národní báchorky a pověsti (Nationale verhalen en
legenden) uit 1846, voorlezen.
Ook staan we aan de hand van een PowerPoint
presentatie stil bij de tijd waarin Božena in Praag
leefde en bij de plaatsen waar zij woonde. Een papieren versie van deze
“Wandeling door Praag” is voor u beschikbaar.
En een passend muzikaal accent mag natuurlijk niet ontbreken.
Verder brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken in het boekproject
rond de Nederlandse uitgave van Babička en zullen er weer verschillende
afleveringen van Božena achterna beschikbaar zijn. Kortom een gevarieerd en
boeiend programma!

We hopen u allen op 21 januari in de Werfkelder Oudegracht 331 aan de Werf
(dus beneden) te Utrecht te ontmoeten! Tijd: 14.00 - 17.00 uur. Gaarne
aanmelden.
Secretariaat:
Kees Plaisier, Avenue Concordia 61,
30 62 LC Rotterdam.
Tel: 010 412 95 27, E-mail: c.plaisier@babicka.nl.
Website: www.babicka.l

N.B. Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om u te wijzen op het decembernummer van het
Tijdschrift voor Slavische Literatuur dat aan vrouwelijke auteurs gewijd is.
In het Tsjechische deel zijn o.a. bijdragen te vinden van Magda van Duijkeren (Karolina Světlá, de jongere
zuster van Božena Němcová), van Marijke van Dorst (Božena Němcová: schrijven om te overleven, artikel
helaas door redactionele omstandigheden onvolledig opgenomen) en van Kees Mercks (vertaling van een groot
deel van Viktorka).
Losse nummers á € 7,50 zijn te bestellen bij de Stichting Slavische Literatuur, Spuistraat 210, 1012 VT
Amsterdam. Tel.: 020-5253083/5253081. E-mail: E.Citron@uva.nl

