
Stijn Streuvels 150 jaar
Kortrijk, 22 oktober 2021 om 11.00 uur

Colloquium

Stijn Streuvelsgenootschap organiseert: 



Stijn Streuvels 150 jaar

In werken als 'Langs de wegen', 'De oogst', 'De vlaschaard', 'Prutske', 'De blijde dag', 'Het leven en de dood in den

ast' en 'De teleurgang van den Waterhoek' behandelt Streuvels universele thema’s als de macht van het

(nood)lot, de zin van leven en dood, het generatieconflict, de ontwikkeling van het kind, de opvoeding … En dit in

een majestueuze, expressieve taal. In de literaire uitwerking van deze thema’s toont Streuvels zich een auteur

van wereldniveau. 150 jaar na zijn geboorte brengt het Stijn Streuvelsgenootschap een boeiend colloquium. 

Zes experten gaan tijdens dit colloquium dieper in op de verschillende thema's: 

Vrijdag 22 oktober 2021 | 11.00 uur tot 16.00 uur (onthaal vanaf 10.30 uur)

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk | E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Schrijf online in vóór 13 oktober 2021 via puc.kuleuven.be. 

De deelnameprijs is 12 euro (incl. afsluitende receptie). Betalingsgegevens: rekeningnummer IBAN BE31

2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding '400/0021/24137 + naam deelnemer(s)'

Lunchen kan in de buurt in het studentenrestaurant Alma of in brasserie De Vlasblomme. 

Praktisch

Met de financiële steun van de KANTL en i.s.m. Erfgoed Zuidwest, Faculteit Letteren Campus Kulak Kortrijk,

Erfgoedplatform Kortrijk en Stedelijke Musea 

Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk

+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be

puc.kuleuven.be

Een internationale auteur met universele thema’s

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek, gebruikt

worden door de organisatoren om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige

opvolging ervan.

Streuvels in context. Van Dostojevski tot Van Deyssel. 

Zingeving bij Streuvels

Emmanuel de Bom en Stijn Streuvels: tegenpolen die elkaar levenslang bevruchten 

'Boerendeernen van 't vlaamsche ras'?: Universeel-agrarische vrouwelijke schoonheid in de vroege

werken van Streuvels 

Een reus tussen de reuzen

Streuvels' expressief taalgebruik

 

Jacqueline Bel (Amsterdam)

 

Toon Vandevelde 

 

Chris Ceustermans

 

 

Anneloek Scholten (Nijmegen)

 

Philip Vermoortel 

 

Karel Platteau 

https://puc.kuleuven.be/nl/opleiding/p-xdojwgd7yyga3bpz/inschrijven

