Persbericht WIZO -Literatuurprijs.
Amsterdam, 18 november 2021
De winnaar van de WIZO-Literatuurprijs 2021 is Leugenaar van Ayelet
Gundar Goshen (vertaling Shulamith Bamberger).
Zoomend troffen lezers elkaar het grootste deel van het jaar om de door de
WIZO literatuurcommissie geselecteerde en genomineerde boeken te
bespreken en te beoordelen. Zij vormen met elkaar de jury. Natuurlijk
kwam er wederom een winnaar, dit jaar voor de tiende keer!
De overige genomineerde boeken voor de WIZO Literatuurprijs 2021 zijn:
Ljoebka van Dina Roebina - vertaling: Ad Winnubst en Hein Remmen
Aan het einde van de nacht van Nir Baram - vertaling: Hilde Pach
Mijn konijn van vaderskant van Etgar Keret - vertaling: Ruben Verhasselt
Kreupelhout Esther Kinsky - vertaling: Josephine Rijnaarts
Het licht van die dagen van Stephan Abarbanell - vertaling: Marcel Misset
De commissie selecteerde recent uitgekomen boeken van schrijvers met een joodse of Israëlische achtergrond op
geschiktheid voor de WIZO-Literatuurprijs.
Voor 2022 zijn dat:
De stem van Jessica Durlacher
De tunnel van A.B. Yehoshua - vertaling: Kees Meiling
Een man zijn van Nicole Krauss - vertaling: Rob van der Veer
Dossier Grete Weisbrot van Miriam Dubi
Het leven speelt met mij van David Grossman - vertaling: Ruben Verhasselt
Brieven aan Camondo van Edmund de Waal - vertaling: Jan Pieter van der Sterre en Reintje Ghoos
Op onze site www.literatuurprijs.wizo.nl vindt u meer informatie en een lijst met leestips en de speciaal gemaakte film
over de WIZO Literatuurprijs. https://www.youtube.com/watch?v=t6V7Ti4-2VE
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
http://literatuurprijs.wizo.nl
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