Lezingen
Tussen 2 lijnen
een structurele en intense samenwerking tussen Bibliotheek Hasselt Limburg en CCHA
De zaterdaglezingen in de bibliotheek aan het Dusartplein kennen een lange en goede traditie. Zowel auteurs van fictie als schrijvers van non-fictie kwamen hier graag het
beste van zichzelf geven en konden er altijd rekenen op een talrijk en geïnteresseerd publiek. CCHA introduceerde twee seizoenen geleden zijn genre 'context' waarin het door
debat en gespreksformules de blik open wil houden op de sociale context van vandaag.
Beide huizen namen dus al een tijdje hun zogenaamde maatschappelijke opdracht op, richtten lezingen fictie en non-fictie in, bedachten er namen als Luistervinken en Tussen
de lijnen voor, maar sinds vorig seizoen bundelen ze de krachten.
Tussen 2 lijnen houdt zich niet altijd aan het misschien veronderstelde schoonschrift en kleurt af en toe fijn buiten de twee lijntjes, maar twee huizen en twee formules werken
voortaan intens samen om spitante auteurs en sprekers naar Hasselt te halen.
Ook in het seizoen 2019-2020 doen we dat 10 keer, en wel in twee formules: of op vrijdagmiddag in boekhandel Grim (waar we ook een broodje voorzien), of op zaterdagmiddag
in Bibliotheek Hasselt Limburg aan het Dusartplein.

programma 19-20
24/01/2020 Delphine Lecompte - Het burleske en het anarchistische (https://bibliotheek.hasselt.be/provincielimburg.net?id=73453) boekhandel Grim
08/02/2020 Eléonor & Gerry de Mol - Slauerhoff gezongen (https://bibliotheek.hasselt.be/Eleonor_Gerry) BHL Dusart
14/03/2020 Paul Scheffer - De vorm van vrijheid (https://bibliotheek.hasselt.be/PaulScheffer) BHL Dusart
27/03/2020 Julien Libeer - leest De pianostemmer van Daniel Mason
(https://www.ccha.be/programma/2265/leest_De_pianostemmer_van_Daniel_Mason/Tussen_2_lijnen_9_Julien_Libeer/) boekhandel Grim - VOLZET

25/04/2020 Erwin Mortier - De onbevlekte (https://bibliotheek.hasselt.be/Blinddate) BHL Dusart
15/05/2020 extra lezing 'buiten de lijnen': Bart van Loo - De Bourgondiërs (https://www.ccha.be/programma/2269/De_Bourgondiers/Buiten_de_lijnen_Bart_Van_Loo/) het
Smaaksalon - VOLZET

voorbij
27/09/2019 Gerrit Valckenaers - De klank van een stad boekhandel Grim
12/10/2019 Niña Weijers - Kamers, antikamers BHL Dusart
16/11/2019 Annelies Beck - Toekomstkoorts BHL Dusart
29/11/2019 Leen Huet - Over Bruegel boekhandel Grim - VOLZET
13/12/2019 Els Snick - Over Roth boekhandel Grim - VOLZET

praktisch
Tickets voor Tussen 2 lijnen zijn gratis (uitgezonderd buiten 2 lijnen met Bart van Loo)
online (https://www.ccha.be/programma/themas/80/Tussen_2_lijnen/);
een mail naar kaartverkoop@ccha.be;
aan de kaartverkoopbalie in het CCHA;
telefonisch 011 22 99 33.
Bijkomende info vind je hier terug (https://www.ccha.be/praktisch/openingsuren/).
Bibliotheek Hasselt Limburg (https://bibliotheek.hasselt.be/Diensten-en-Instellingen-Cultuur-Provinciale-Bibliotheek-Limburg)
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt
tel. 011 29 59 00
e-mail bibliotheek@hasselt.be (#)
http://www.hasselt.be/bibliotheek (http://www.hasselt.be/bibliotheek)
Facebook (https://www.facebook.com/Bibliotheek.Hasselt.Limburg/)

De openingsuren van de Bibliotheek Hasselt Limburg vind je terug via http://bibliotheek.hasselt.be/bhlopeningsuren (http://bibliotheek.hasselt.be/bhlopeningsuren)

