© Jurgen Rogiers

Chris Ceustermans is een jonge veertiger die
ooit van zijn pen leefde als journalist bij onder
meer De Morgen. In die periode publiceerde hij
korte verhalen en gedichten. Hij trad tevens op
tijdens een van de eerste edities van De Nachten
in Antwerpen. Na andere wegen verkend te
hebben, keert hij terug naar zijn oude liefde:
de literatuur. Hij is niet gezegend met een
nageslacht, wat hem naast het schrijven de tijd
schenkt om zich te wijden aan de opvoeding van een troep oosterse
katten en aan een ouderwets swingjazz-orkestje. De boekhandelaar is
zijn debuutroman.
‘Waar heeft Chris Ceustermans al die tijd gezeten? Afgaande op zijn
debuut heeft hij alles om een vaste waarde te worden.’
– Karl Van den Broeck, hoofredacteur Apache.be en jurylid van de
AKO Literatuurprijs
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De Groene Waterman en Uitgeverij Manteau nodigen u vriendelijk uit
op de boekvoorstelling van

De boekhandelaar
De boekhandelaar is een dwingend verhaal over liefde en verzet
tegen vergankelijkheid in digitale tijden. Maar ook over de kracht en
de noodzaak van de tastbaarheid van papier of een vrouwenhuid.
Donderdag 12 juni 2014 deuren open 20u00 – start programma 20u15
De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

DE BOEKHANDELAAR

De boekhandelaar is een dwingend verhaal over liefde en verzet tegen
vergankelijkheid in digitale tijden. Maar ook over de kracht en de
noodzaak van de tastbaarheid van papier of een vrouwenhuid.

CHRIS CEUSTE RMANS

Kun je bevriend raken met de minnaar van je vrouw? En hem tegelijkertijd
verzwijgen dat zij overleden is? Dat is het dilemma van Johan. Enkele
dagen nadat zijn vrouw Anne is omgekomen, vindt hij in haar mails
een berichtje van een zekere Leon. Die excuseert zich voor zijn gedrag
die nacht. De nacht dat zij omkwam. Geprikkeld om te weten wat er is
gebeurd, antwoordt Johan in haar naam. Hij zoekt de man op zonder
zich bekend te maken. Johan komt erachter dat Anne van plan was om
met Leon een boekenwinkel te beginnen. In de straat waar zijn vader,
een ambitieuze projectontwikkelaar, de oude huizen wil slopen om er
woontorens op te trekken. Om de droom van zijn vrouw te realiseren
investeert Johan zijn spaarcenten in het middeleeuwse pand. Maar ooit
zal hij Leon moeten vertellen dat Anne dood is…

Programma:
»» Sofie Albrecht, uitgever bij Manteau verwelkomt.
»» Auteur Chris Ceustermans leest voor.
»» Jean-Paul Mulders, Weekend Knack, interviewt Chris Ceustermans
over zijn debuutroman.
»» Gitano Swing brengt authentieke gipsy jazz, melancholisch en
levenskrachtig als goede literatuur.
»» Aansluitend heffen we het glas!
Gelieve uw komst te bevestigen via
E: lies.maes@wpg.be
T: 03/285.72.29

