Verslag activiteiten WIZO Cultuur 2018
De Stichting WIZO Cultuur is een initiatief van WIZO Nederland om joods
bewustzijn in Nederland te versterken. Het bestuur bestaat uit: Joyce Numann;
Margriet Bouscher-Snapper; Mia Davidson en Shirah Lachmann.
WIZO Cultuur organiseert educatieve en sociaal-culturele evenementen om de
joodse culturele tradities onder de aandacht te brengen. WIZO Cultuur houdt het
joods/Israëlisch erfgoed mede in stand met de jaarlijkse WIZO Literatuurprijs. De
WIZO literatuurcommissie selecteert uit het aanbod van recent verschenen
boeken van schrijvers met een joodse of Israëlische achtergrond 6 boeken die
genomineerd worden voor de prijs. Ook vertaald werk kan meedingen.
Alle boeken geven stof tot nadenken en dagen uit tot een gesprek. WIZO Cultuur
faciliteert de leesclubs met tips, achtergrondinformatie en vragenlijsten die via de
website konden worden gedownload. Zo’n 150 personen lezen mee in
leesclubverband. De lezers bepalen wie de WIZO Literatuurprijs in ontvangst
neemt.
De commissie en het bestuur van WIZO Cultuur is dit jaar zes keer bij elkaar
gekomen om de WIZO Literatuurprijs en de literair-culturele middag te
organiseren.
Michaja Wiener, voorzitter WIZO Nederland heeft zondag 4 november tijdens een
bijeenkomst in Boekhandel van Rossum in Amsterdam de winnaar van de WIZOLiteratuurprijs 2018 bekendgemaakt: David Pefko voor zijn boek Daar komen de
vliegen. Van de deelnemende WIZO-leesclubs kreeg Pefko de meeste waardering.
Het is de zevende keer dat de WIZO-Literatuurprijs is uitgereikt. Zo’n 70
personen waren aanwezig.
De uitreiking was onderdeel van een gevarieerd programma dat gepresenteerd
werd door literatuurkenner Wil Parijs.
Dr Yaniv Hagbi nam ons mee in de wereld van de Israëlische poëzie, van de
vroege jaren van de pioniers tot de huidige tijd. De rode draad door al die
decennia is het gegeven van de Akeda: hoe geven verschillende dichters inhoud
aan de idee van het slacht-Offer?
Ivo Weyel presenteerde zijn nieuwe boek Het verleden ruist voorbij, een
bundeling van de columns die het afgelopen anderhalf jaar werden gepubliceerd
in Het Parool.
De boeken die gaan meedingen voor de WIZO-Literatuurprijs 2019 werden
gepresenteerd.

