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Ronaid Giphart op je bord bij Huis Nieuw Rande!
Op zondag 2 augustus 2009 is Huis Nieuw Rande dé plek waar literatuur, muziek en eten
samensmelten, tijdens "Literatuur op je bord". Dit evenement - in het verleden bekend onder
"Literaire Lunch"- valt traditioneel samen met Europa's Grootste Boekenmarkt in Deventer

Vanaf 11.30 uur heten Ronaid Giphart en Monique Linthorst van Huis Nieuw Rande, u van
harte welkom. U wordt ontvangen met een heerlijk bakje "Troost".

Troost verwijst natuurlijk naar het bekende boek van Giphart, waarin de hoofdpersoon topkok
Art Troost de wereld beschouwt als een groothandel in ingrediënten. Zo ziet Troost prompt
een frêle wildschotel met gemarineerde spiering en een geraffineerde soep van raapjes, thee
en zwemkrab als hij drie vrouwen op straat ziet lopen.....

Het programma start rond 12 uur, bij mooi weer, in de landschapstuin. U gaat genieten van
een zintuigen prikkelende lunch. Literatuur op je bord, maakt letterlijk waar wat er staat;
Huis Nieuw Rande schuift de Nederlandse literatuur op uw bord! Gezongen, gesproken of
anders uitgebeeld krijgt u te horen, te zien en te proeven wat voor mooie inspirerende

literatuur we in Nederland kennen.
Studenten en afgestudeerden aan de
opleiding Muziektheater van het ArtEZ
conservatorium uit Arnhem en
professionele artiesten uit Deventer
en omgeving brengen u een literair
intermezzo.

Ook bij het dessert wordt u met literatuur
verwend en wel door de drie finalisten van
onze voorleeswedstrijd onder jongeren
van II en 12jaar. Literatuur op je bord zal
rond 14.30 uur eindigen.

Wilt u nog langer genieten van het mooie landgoed en Salland, boek dan gelijk een van onze
mooie landhuiskamers. (Er zijn nog een beperkt aantal kamers beschikbaar, dus reageer
snel!).

Ook al trek gekregen in een lekker bordje Literatuur? U kunt reserveren voor deze bijzondere
happening, hiertoe hoeft u slechts € 35,00 op ons bordje te leggen en € 17,50 voor kinderen
tot en met 12 jaar. Inclusief lunch, onbeperkt koffie, thee en (ijs)water; exclusief overige
consumpties.
Reserveren kan via www.literatuuropjebord.nl of telefonisch 0570-593666. De reservering is
definitief na ontvangst van het entreebedrag op onze bankrekening. Na ontvangst van de
betaling ontvangt u per email of post de bevestigingsbrief; deze brief is tevens uw
toegangsbewijs op zondag 2 augustus.

Vervoer van de boekenmarkt naar Huis Nieuw Rande is mogelijk, graag even aangeven bij
uw reservering.



RONALD GIPHART
Ronaid Giphart werd geboren te Dordrecht, als zoon van een huisvestings-
ambtenaar en Wijnie Jabaaij die later kamerlid zou worden voor de PvdA.
In 1987 begon hij met de studie Nederlands in Utrecht, die hij na 3 jaar
afgebrak. Tijdens zijn werk als nachtportier begon hij te schrijven. Giphart
debuteerde in 1992 met Ik ook van jou. Hij schreef daarna nog diverse
romans en was redacteur van het literair tijdschrift Zoetermeer. Giphart
publiceert in uiteenlopende tijdschriften, waaronder het NS-tijdschrift Rails,
waarvan hij enige tijd hoofdredacteur was. Hij schrijft ook onder het
pseudoniem Arnold Hitgrap (anagram). In 1998 maakte hij samen met
Joost Zwagerman de literaire theatershow Hamerliefde, die in 2000 wegens succes
werd geprolongeerd. In 2003 was zijn novelle Gala Boekenweekgeschenk.

Enorm ingekorte Bibliografie
1992 - Ik ook van jou (roman)
1995 - De beste schrijver van Nederland (roman) (samen met Bert Natter) 1995 -

Het feest der liefde (verhalen)
1996 - Phileine zegt sorry (roman)
2000 - Ik omhels je met duizend armen (roman)
2005 - Troost (roman)
2007 - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid (dagboek 200 I)
2008 - Keukenprins, 100 dagen lezen en schrijven over eten

Filmografie
2001 - Ik ook van jou (regie: Ruud van Hemert)
2003 - Phileine zegt sorry (regie: Robert Jan Westdijk)
2005 - Ik omhels je met 1000 armen (regie: Willem van de Sande Bakhuyzen)

ESTHER PIERWEIJER
Esther Pierweijer (sopraan) studeerde hoofdvak Klassieke Zang aan de
conservatoria van Enschede en Rotterdam waar zij lessen ontving van
Anne Haenen, Alberto ter Doest en Roberta Alexander. Zij won meerdere
prijzen, o.a. op het concours van de Stichting Jong Muziektalent
Nederland en het Vocalistenconcours in Terborg.
Masterclasses ontving zij van o.m. Nancy Argenta, Rudolf Jansen,
Georgiu Seleznev en Ira Siff.
Momenteel wordt zij gecoacht door Dieter Schweikart in Keulen.

Zij zong diverse rollen in zowel opera als musical/theater producties waaronder: Suor
Angelica van Puccini, Maria de Buenos Aires van Piazzola (waarmee zij toerde in Japan),
Musicals in Concert en Musicals in Ahoy (beiden van Joop van den Ende) en zij schitterde
jaren in de grote Dinnershows van Frank Wentink op het Mediapark in Hilversum. Ook
werkte Pierweijer meerdere malen als solist samen met het Orkest van het Oosten o.l.v
Nicolai Alexeev en Maurice Luttikhuis. Met violiste Janine Jansen bracht zij het programma
"Hollands Goed" waar zij het stuk Canto General van de inmiddels overleden Peter Schat
speelden.
Esther was 4 seizoenen te zien op televisie als Lineke Bode in de regiosoap "Van Jonge
Leu en Oale Groond" en in het RTL 4-programma Singing Bee met Gordon.


