de genomineerden
De rode
dageraad
Simon Sebag
Montefiore

De WIZO-leesclubs lezen voor de

WIZO-Literatuurprijs 2019
Boeken boeien en binden
WIZO-leesclubs van Nederland beoordelen elk jaar een
door de WIZO-literatuurcommissie samengestelde selectie
boeken. Zij bepalen welke van deze zes romans in 2019 het
boeiendst is. De schrijver ontvangt de WIZO-Literatuurprijs.
Alle geselecteerde boeken zijn in het voorgaande jaar
verschenen en geschreven door Joodse of Israëlische
auteurs. Lezen brengt je in een andere wereld. Je maakt
kennis met andere mensen en culturen.
Samen ontdekken. Iedereen kan meedoen!
Ook meelezen? Stel je eigen leesclub samen of sluit je aan
bij een WIZO-leesclub bij jou in de buurt. Nodig een vriend,
vriendin, kennis, collega of familielid uit om de boeken ook
te beoordelen. Man of vrouw, joods of niet, jong en oud,
iedereen kan meedoen.
Nog niet aangemeld? Ga naar wizo.nl/literatuurprijs,
of bel (020) 646 30 17 voor een informatiepakket met
aanmeldformulier. Daarna kan de WIZO-leesclub van start!
WIZO Literatuurprijs
Kies drie (of meer) uit de zes door WIZO genomineerde
boeken. Op onze site staat achtergrondinformatie over ieder
boek. Bespreek de keuzes in je leesclub.
Laat WIZO middels het beoordelingsformulier weten welk
boek in aanmerking komt voor de WIZO-Literatuurprijs 2019.
De leesclubs bepalen!
In november wordt de prijs bekendgemaakt op een literair
getinte middag.

De verbintenis
van tegenpolen
Alice Hoffman

De Weense
sigarenboer
Robert Seethaler

Mijn wilde tuin
Meir Shalev

Doe mee,
iedereen is
welkom

Laat ons weten
wat je van de
boeken vindt.

Nacht in
Jeruzalem
David Grossman

Vreemdelingen
met dezelfde
droom
Alison Pick

Geef
kansarme
kinderen in
Israel een
kans

Blijf op de hoogte
Kijk op wizo.nl/literatuurprijs voor meer informatie We houden je op de hoogte
van alles wat speelt en we geven tips. Volg ons ook op Facebook, discussieer en
geef je mening.
Lees mee en steun een goed doel
Lezen is voor alle leeftijden! Met je leesclub kun je bijdragen aan de aanschaf
van boeken voor de bibliotheek van het WIZO tehuis voor ouden van dagen
Beit Horim in Tel Aviv. We denken aan een financiële bijdrage van € 5,- per
bijeenkomst, per lid van de leesclub.
Over WIZO Cultuur
WIZO Cultuur organiseert educatieve en sociaal-culturele evenementen om de
joodse culturele tradities onder de aandacht te brengen. Deze evenementen
staan open voor alle belangstellenden. Met de leesclubs wil WIZO lezers bij
elkaar brengen met een gemeenschappelijke belangstelling voor boeken met
een joods element.
WIZO Cultuur is een initiatief van WIZO-Nederland. WIZO is een
vrijwilligersorganisatie die maatschappelijke, educatieve en sociaal-culturele
projecten in Israël heeft om zo kwetsbare groepen in de samenleving een beter
leven te bieden, ongeacht hun achtergrond of geloofsovertuiging. WIZO heeft
een ANBI-status, en wordt door de VN erkend als een niet-gouvernementele
organisatie (NGO).
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