DE GENOMINEERDE
BOEKEN

Leesclubs lezen voor de

WIZO-Literatuurprijs 2022
boeken boeien en binden
De tunnel                                               
Abraham Yehoshua

Elk jaar beoordelen de lezers van de
WIZO-leesclubs zes boeken die de WIZOliteratuurcommissie heeft uitgekozen.
De schrijver van het boek met de
meeste stemmen ontvangt de WIZO
Literatuurprijs. Alle geselecteerde boeken
zijn in het voorgaande jaar verschenen
en geschreven door Joodse of Israëlische
auteurs.
Iedereen kan meedoen
Ook meedoen? Sluit je je aan bij een
bestaande WIZO-leesclub of stel je
eigen leesclub samen. Nodig vrienden,
vriendinnen, kennissen, collega’s of
familie uit. Man en vrouw, Joods en
niet-joods, jong en oud; iedereen kan
meedoen. Ga naar wizo.nl/literatuurprijs
en meld je aan, of bel (020) 646 30 17.
WIZO Literatuurprijs
Kies drie (of meer) titels uit de zes
door WIZO genomineerde boeken.
Bespreek die in je leesclub. Op onze
site vind je achtergrondinformatie
bij alle boeken. Laat WIZO met het
beoordelingsformulier weten welk boek
volgens jouw leesclub in aanmerking
komt voor de WIZO Literatuurprijs. In
november 2022 maken wij de winnaar
bekend en presenteren dan ook meteen
de genomineerde boeken voor 2023.

Blijf op de hoogte
Kijk op https://literatuurprijs.wizo.nl/
voor meer informatie. We houden je op
de hoogte van alles wat er speelt en
geven tips. Discussieer mee! Kijk voor
achtergrondinformatie naar de film op
onze site https://youtu.be/8ZPKjrkObbY
Lees mee en steun een goed doel
Met je leesclub kun je bijdragen in
de kosten van een studiebeurs voor
veelbelovende jongeren in Israël met
een leesachterstand. Zij krijgen zo de
kans zich verder te ontwikkelen. We
denken aan een bijdrage van € 5,- per
bijeenkomst, per lid van de leesclub,
maar het is geen voorwaarde om mee te
kunnen lezen met WIZO.
Over WIZO Cultuur
WIZO Cultuur organiseert educatieve en
sociaal-culturele evenementen om de Joodse
tradities onder de aandacht te brengen.
Deze evenementen staan open voor alle
belangstellenden. WIZO Cultuur is een initiatief
van WIZO-Nederland.

De stem
Jessica Durlacher

Brieven aan Camondo                                                                       	
Edmund de Waal

Een man zijn
Nicole Krauss

Lezen brengt je naar
andere werelden.
Dossier grete weisbrot                                                                   	
Miriam Dubi
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Het leven speelt met mij                                                                              
David Grossman

