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NASCHOLINGSCONFERENTIE DUITS 2021: 

 "Recent verschenen werken"  

 

 

NB: In deze tijden van het Coronavirus geldt het onderstaande met enig voorbehoud. We hopen 

allemaal dat er volgend jaar weer veel op de normale manier kan functioneren, maar zeker is 

dat niet.  Meldt u zich vooral aan – wij houden u te zijner tijd op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Mochten er vanwege Corona afmeldingen komen, vervallen ook de 

administratiekosten. 

 

Evenals in vorige jaren zal er in 2021 een nascholingscursus over recente Duitstalige literatuur en film 

plaatsvinden in het sfeervolle Karmelklooster in Drachten. Er zullen drie recent verschenen werken en 

een film worden besproken. (De film wordt ter plekke bekeken.) 

 

NB: Voor tijdige plaatsing moet uw aanmelding op 1 november binnen zijn.  

(Bij overintekening is de volgorde van plaatsing: 1. degenen die het voorafgaande jaar op de 

reservelijst stonden; 2. degenen die de laatste twee jaar niet hebben deelgenomen; 3. de overigen 

volgens datum van aanmelding.) 

 

De geplaatste deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijvingstermijn een 

bevestiging van deelname met nadere informatie over het verblijf en een complete deelnemerslijst, 

zodat men onderling gezamenlijk vervoer kan regelen. Tevens wordt er in november over de te bespre-

ken werken materiaal toegestuurd dat de discussie enigszins kan voorstructureren.  

 

Te bespreken werken/film Inleidende docenten 

 

Thomas Stuber: In den Gängen [Film] 2018 MA Iryna Bazhutkina  

 

Mariam Kühsel–Hussaini: Tschudi. Rowohlt 

Verlag 2020, 320 Seiten, € 24,- 

Dr. Peter Groenewold  

  

Daniela Krien: Die Liebe im Ernstfall. 

Diogenes Verlag, 2019, € 22,- 

Dr. Henk Harbers 

  

René Pollesch: Kill Your Darlings. 

[Theaterstück] In: René Pollesch: Kill Your 

Darlings. Stücke. Rowohlt Taschenbuch, 

2014. € 16,-. 

Dr. Christian Kirchmeier  

 

 

[Bij aankoop van de drie boeken samen geldt bij boekhandel Godert Walter (Oude Ebbingestraat 53, 
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Groningen; info@godertwalter.nl; Duitse boeken voor de Duitse prijs) het volgende aanbod: 5% 

korting aan de kassa of gratis verzending naar huis.] 

 

Tijd:  Donderdagavond 18 maart (18.00 uur) t/m zaterdagochtend 20 maart (10.00 uur). 

 

Plaats:  Karmelklooster Drachten (het Karmelklooster heeft 19 eenpersoons- en 7 

tweepersoonskamers). 

 

Cursusomvang:  12 klokuren 

 

Kosten: Cursuskosten:  €150. Daarnaast betaalt u  ± €160 voor overnachtingen en maaltijden. 

Zowel het cursusgeld als de verblijfkosten worden via de contactpersoon afgerekend.  

 

Doelgroep: Eerste en tweede graads docenten Duits en verdere belangstellenden. 

 

Aanmelden: Vóór 1 november via een mail aan de contactpersoon: h.harbers@rug.nl. In deze mail 

vermeldt u: achternaam + voorletters / voornaam / geboortedatum en geboorteplaats 

(voor het certificaat!) / privé-adres / privé-telefoonnummer / privé-email / naam en 

adres van de van de school (indien van toepassing). Als u in de afgelopen twee jaar 

hebt deelgenomen, hoeft u slechts eventuele wijzigingen in uw gegevens door te 

geven. 

   

  NB: Bij afmelding ontstaan er administratiekosten:  

- Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus worden € 50 euro 

administratiekosten in rekening gebracht. 

- Er wordt € 75 in rekening gebracht indien u zich binnen twee weken voor 

aanvang van de cursus afmeldt.  

- Afwezigheid zonder melding vooraf verplicht u tot betaling van het hele bedrag 

van €150. 

- Indien u gelijktijdig met uw annulering een vervanger aanmeldt, worden geen 

extra kosten in rekening gebracht. 

 

 

Tenslotte: Zegt het voort onder uw collega’s! 

 

 

Contactpersoon:  Dr. H. Harbers  

   Schutsweg 50, 9475 PL Midlaren  

   tel. 050-4095316 

   email:  h.harbers@rug.nl 
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