Symposium-programma 29 oktober 2021

Beste vrienden,

10.45 uur Opening
11.00 uur Nicolaas Matsier over Carrolls
gebruik van aanhalingstekens
11.45 uur Het Genootschap
(Bas Savenije)
12.10 uur Intermezzo
12.45 uur Lunch
14.00 uur Judith van den Berg
Oxford Wonderland:
een wandeling door de
City of Dreaming Spires
14.30 uur Casper Schuckink Kool
For the Snark was a Boojum,
you see!
15.00 uur Pauze
15.15 uur Henri Ruizenaar
Lize, de eerste Nederlandse
Alice
16.00 uur Presentatie van de facsimile
‘Lize’s Avonturen in ’t Wonderland'
16.15 uur Afsluiting
Borrel, boekenverkoop incl. ‘Lize’.

Op vrijdag 29 oktober zal in Zaltbommel, de stad van
Jip en Janneke, het 5e symposium van het Lewis
Carroll Genootschap georganiseerd worden.
Op een steenworp afstand van het geboortehuis van Fiep Westendorp staat de prachtige
Gasthuiskapel waar je vanaf 10.30 uur welkom
bent voor koffie en iets lekkers.
Het programma begint 11 uur met Nicolaas
Matsier, die ons Carrolls gebruik van
aanhalingstekens uit zal leggen.
Het middagprogramma start met lezingen van
Judith van den Berg en Casper Schuckink Kool
waarna de rest van het programma in het teken
zal staan van de presentatie van de facsimile ‘
Lize’s Avonturen in ’t Wonderland’.
We zijn heel trots op de totstandkoming van deze
facsimile van de allereerste gekleurde Alice ter
wereld. We hopen jullie allemaal op 29 oktober in
Zaltbommel te zien.
Hartelijke groet,
Het bestuur van het Lewis Carroll Genootschap

Praktische zaken

Bereikbaarheid

Wanneer?

Vrijdag 29 oktober 2021

Waar?

Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34, Zaltbommel
(www.gasthuiskapel.nl)

Aanmelden:

info@lewiscarrollgenootschap.nl

Vragen?

06 – 45 10 63 16 (Wilma)

Kosten:

Gratis (m.u.v. de lunch)

Lunch:

10 euro graag ter plekke contant te betalen
Wil je bij je aanmelding doorgeven of je
gebruik wilt maken van de lunch?

Openbaar vervoer
Het NS-treinstation Zaltbommel is met een sprinter
bereikbaar. Van het station is het 19 minuten lopen naar de
zaal (zie kaartje). Ook is er een Arriva buurtbus die je brengt
tot aan het centrum. Vanaf daar loop je rechtdoor
(Boschstraat) en tegenover de markt ga je rechtsaf. Aan het
einde van de straat zie je de Gasthuiskapel.
Route en parkeren:
Vanaf de A2 volgt u de borden Centrum. Ter hoogte van de
AH blijft u de weg langs de Waal volgen. Aan het einde van
de waterkering gaat u de links en vervolgens rechts het
parkeerterrein op. De parkeerplaats heet ‘oude wasserij’ en
staat in de navigatie. Vanaf het parkeerterrein gaat u met het
trapje de dijk op en de dijk weer af. U loopt rechtdoor (smal
straatje, Bloemendaal), aan het einde van het straatje ziet u
links de Gasthuiskapel
Let op!
Parkeren in het midden is blauwe zone met een maximum
van 1 uur. Parkeren aan de rand kost € 0,75
per uur.

