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passa porta festival : the author is present  
 
In plaats van één weekend duurt het Passa Porta Festival dit jaar maar liefst een hele 
week, van 21 tot 28 maart. Acht dagen die iedereen de kans geven om te genieten van 
ons tweejaarlijkse literatuurfeest en een genereus programma vol schrijvers, teksten 
en ideeën.  
 
We kondigden eerder al aan dat gerenommeerde auteurs als Marie Darrieussecq, 
Imbolo Mbue, Hubert Antoine, Marieke Lucas Rijneveld, Aleksandra Lun, Chika 
Unigwe en Max Porter op deze achtste editie te gast zullen zijn. Vandaag 18 februari 
maakt Internationaal Literatuurhuis Passa Porta het volledige programma bekend en 
kunnen we het lijstje aanvullen met onder anderen Maggie O'Farrell, Marek Šindelka, 
Deborah Levy, Jean-Philippe Toussaint, Douglas Stuart, Jeroen Olyslaegers, Lisette 
Lombé, Matias Faldbakken, Lize Spit, Yoko Ogawa, Eduardo Halfon, David 
Vandermeulen en Stefan Hertmans… 
 
helemaal digitaal  
Het festival krijgt voor de gelegenheid een nieuwe, aan de geldende 
gezondheidsmaatregelen aangepaste formule. Het gaat nog altijd om een volwaardig 
festival, maar zoals het er nu naar uitziet zal het volledig digitaal verlopen. Een aanpak die je 
toelaat om comfortabel vanuit je woon- of slaapkamer van alle programma's te genieten. 
Live, of via herhalingen die je bekijkt op een moment dat je past. En met zoveel mogelijk 
aandacht voor interactie.    
Toch hebben we alles ook zo gepland dat, mochten de maatregelen op het laatste moment 
worden versoepeld, het publiek ook in de zalen kan worden verwelkomd. Die optie kunnen 
we openhouden dankzij de genereuze gastvrijheid van onze culturele partners Ancienne 
Belgique, Beursschouwburg, Bozar, Kaaitheater, Théâtre des Martyrs, KVS en De Munt.  
 
 
aanwezig  
De baseline van deze editie luidt ‘The author is present’. Het voorbije jaar liet vooral de 
afwezigheid haar aanwezigheid voelen, maar één ontmoeting nam in die periode nog maar 
zelden zoveel plaats in in ons leven: die met literatuur. Schrijvers vatten als geen ander de 
tijdsgeest, en daarom werden zeven Belgische en buitenlandse schrijvers gevraagd wat hen 
vandaag bezighoudt. Vanuit hun hoek in de wereld geven Marieke Lucas Rijneveld, Chika 
Unigwe, Max Porter, Aleksandra Lun, Hubert Antoine, Marie Darrieussecq en Imbolo 
Mbue op die vraag hun magistrale antwoorden. Op zeven verschillende manieren, in genres 
gaande van essay tot poëzie, over onderwerpen variërend van ecologie tot meertaligheid.  
 
 
een internationaal festival vol ontdekkingen   
Het festivalprogramma presenteert bekroonde en bekende auteurs, maar evengoed nieuwe 
of nog te ontdekken stemmen. Het Passa Porta Festival verrast en verruimt; zeker in deze 
tijden van stilstand geven andere wegen en nieuwe horizonten nieuw perspectief.  
 
We nodigden schrijvers uit die in België wonen en werken. Maar ook Britse, Franse, 
Kameroens-Zwitserse, Nigeriaans-Amerikaanse, Japanse, Noorse, Guatemalteekse of 
Duitse auteurs waarvan we weten dat zij belangrijke stemmen zijn in de literaire wereld 
vandaag. Tijdens het festival gaan auteurs ‘van bij ons’ expliciet in dialoog met collega's uit 
de hele wereld.   
Het Passa Porta Festival blijft internationaal en resoluut meertalig. De digitale aanpak laat 
toe dat het publiek de gesprekken en lezingen in het Nederlands, Frans, Engels of Duits 
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altijd en van overal kan volgen. Veel programma’s worden ondertiteld. Iedereen kan zonder 
enige beperking zijn/haar menu samenstellen.  
 
 
grote namen 
Uiteraard eert het Passa Porta Festival als vanouds een aantal gevestigde en veelvuldig 
vertaalde auteurs, die al op veel bijval konden rekenen. 
 

• De Britse Deborah Levy spreekt over haar autobiografische trilogie waarvan de 
eerste twee delen Dingen die ik niet wil weten en De prijs van het bestaan al 
verschenen zijn. 

• De Schots-Amerikaanse Douglas Stuart gebruikte zijn kansarme jeugd in het 
Glasgow van de jaren tachtig als inspiratie voor zijn eerste roman Shuggie Bain, 
waarvoor hij onlangs de Man Booker Prize ontving.  

• Jean-Philippe Toussaint geeft zijn visie over het thema ‘verlies’, dat een steeds 
grotere rol lijkt te spelen in zijn oeuvre. 

• Marie Darrieussecq presenteert een voorproefje van haar nieuwe boek Pas dormir, 
dat waarschijnlijk het evenement van het literaire najaar in Frankrijk wordt. 

• Marieke Lucas Rijneveld, de jongste schrijfster ooit die de Booker International 
Prize in ontvangst mocht nemen voor De avond is ongemak, ontmoet haar 
succesvolle Belgische vriendin Lize Spit. 

• Max Porter, auteur van de even prachtige als atypische romans Verdriet is het ding 
met veren en Lanny, spreekt ons toe vanuit Groot-Brittannië.  

• Stefan Hertmans (Oorlog en terpentijn, De bekeerlinge, De opgang) vertelt over de 
bijzondere rol van de vrouwelijke personages in zijn romans en gedichten. 

• Yoko Ogawa, auteur van poëtische en verontrustende verhalen zoals De 
huishoudster en de professor, maakt uitzonderlijk de verbinding tussen Brussel en 
Tokio. 

 
 
nieuw werk  
Uit de overvloedige literaire actualiteit brengt het Passa Porta Festival een selectie van 
nieuwe boeken en vertalingen onder de aandacht: 
 

• Imbolo Mbue praat vanuit New York over Hoe mooi wij waren, haar tweede roman 
na Zie de dromers, waarmee ze de PEN/Faulkner Award 2017 won. 

• Maggie O'Farrell vertelt je vanuit haar tuin in Edinburgh over haar uitzonderlijke 
roman Hamnet. 

• De Guatemalteekse romanschrijver en verhalenverteller Eduardo Halfon (De Poolse 
bokser) presenteert de Franse vertaling van zijn nieuwe boek Canción. 

• De Tsjech Marek Šindelka won al veel lezersharten met zijn experimentele romans 
Anna in kaart gebracht en Materiaalmoeheid. In 2019 werkte hij tijdens zijn residentie 
bij Passa Porta aan zijn nieuwe roman Klimaatverdriet. 

• De Argentijnse Samanta Schweblin schreef op het kruispunt van thriller en 
sciencefiction haar nieuwe roman Duizend ogen. 

• De Belgische Caroline De Mulder brengt in haar nieuwe boek Manger Bambi verslag 
uit van een uitstap in de duistere wereld van ‘sugar dating’. 

• De Oegandese Jennifer Nansubuga Makumbi oogstte veel lof met haar roman 
Kintu en presenteert de Nederlandse vertaling van haar grote nieuwe roman De 
eerste vrouw.  

• De Noor Matias Faldbakken geeft tekst en uitleg bij zijn nieuwe succes Wij zijn met 
vijf.  
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diverse formules  
Het festival is een vrijplaats voor literatuur in al haar vormen en gedaanten. De vertrouwde 
auteursgesprekken worden afgewisseld met andere formules:  
 

• Aparte auteursgesprekken: een themadag ‘Vrouwen en macht’ in De Munt, een 
interview naar aanleiding van de stripbewerking van Yuval Noah Harari’s bestseller 
Sapiens door David Vandermeulen en Daniel Casanave, een debat met Marie 
Darrieussecq, Lucie Taïeb en Nastassja Martin over ecologisch engagement via het 
schrijven... 

• Dead Ladies Show: een swingende literaire en muzikale avond over opmerkelijke 
vrouwen uit het verleden die blijvende bewondering genieten, samengesteld door de 
Vlaamse auteur Gaea Schoeters. 

• Even vanzelfsprekend als de seizoenen gaan eind maart het Klarafestival en het 
Passa Porta Festival in elkaar over. Beide festivals bundelen hun krachten voor een 
coproductie waarin een nieuwe tekst van Ilja Leonard Pfeijffer van een nieuwe 
compositie van Frederik Neyrinck wordt voorzien.   

• Brussels International: een reeks programma’s waarin we het publiek laten 
kennismaken met een aantal buitenlandse auteurs die in België wonen en werken. 

• City of Stories: een groot meertalig project waarmee Brusselaars verhalen aan huis 
kunnen laten leveren. 

• Dichters van wacht: een telefonische hulplijn bemand door internationale dichters. 
 
 
goede verbinding  
Ook langs digitale weg maken we werk van uitwisseling en verbinding, de bestaansreden 
van een literair evenement. Zodra het ook maar enigszins mogelijk is, voorzien we de 
programma’s van een interactief luik met close readings, de mogelijkheid om live vragen te 
stellen, workshops, chatsessies en telefoongesprekken met dichters. Kansen genoeg om 
langs digitale weg toch dicht bij de uitgenodigde auteurs en de andere toeschouwers te 
komen.  
 
 
 
 
 
details & uurrooster < passaporta.be 
 
of contacteer het festivalteam via nina.mallants@passaporta.be  
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festivalgids  
 
Alle evenementen van deze editie van het Passa Porta Festival worden opgenomen, en zijn 
tot en met 5 april online beschikbaar. Een festival zonder verscheurende keuzes dus want 
iedereen met een festivalpas heeft onbeperkt toegang tot de programma’s. Enkel voor de 
workshops is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en dien je vooraf te 
registreren.  
  
Enkele ankerpunten om makkelijk je weg door het festivalaanbod te banen:  
 
• Drie thematische reeksen:  

o "lost & found" wordt een prestigieuze avondreeks over ‘verlies’ vanuit de 
Ancienne Belgique (vrijdag 26 maart), met onder andere Lize Spit, Jeroen 
Olyslaegers en Yoko Ogawa. 

o Niet minder prestigieus is de themadag "vrouwen & macht" in de Munt 
(zaterdag 27 maart), met onder anderen Stefan Hertmans, Imbolo Mbue en 
Déborah Levy. 

o "Brussels International" (woensdag 24 maart) laat de internationale stemmen 
horen die in Brussel wonen en werken, zoals Aleksandra Lun, Grazyna Plebanek, 
Carl Norac...  

 
• Elke middag tussen 12u30 en 13u30 duik je tijdens samen met een bevlogen moderator 

diep in een actueel boek in een "close reading". Voorbereiden is niet nodig! 
 
• Elke weekavond hebben we een uniek evenement in petto:  

o nieuw werk van Ilja Leonard Pfeiffer op onze avond samen met het Klarafestival 
(maandag 22 maart)  

o een Afrolit-avond met auteurs van Nederlandstalige Afroliteratuur (dinsdag 23 
maart) 

o een uitzonderlijke ontmoeting met David Vandermeulen en Daniel Casanave - 
scenarist en tekenaar van de stripbewerking van Yuval Noah Hariri’s Sapiens 
(woensdag 24 maart)  

o en een speciale Festivaleditie van de Dead Ladies Show (donderdag 25 maart)! 
 
• Eveneens enkele late night gesprekken:  
• Eduardo Halfon (dinsdag), Caroline de Mulder en Joseph Incardona (woensdag) en 

Douglas Stuart (donderdag) sluiten de avond af met een uitzonderlijk interview. 
 
En uiteraard kan je je programma ook altijd afstemmen op je favoriete auteurs. Meer dan 
tachtig schrijvers gingen dit jaar in op onze uitnodiging! Wij danken hen voor hun 
aanwezigheid, én voor hun flexibiliteit om zoveel mogelijk met het festivalpubliek in interactie 
te gaan. 
 
Tot slot hopen we je ook zonder digitale technologie te ontmoeten: zowel aan het begin van 
het festival wanneer je met “city of stories” verhalen aan huis kan laten bezorgen, als naar 
het einde toe met “dichters van wacht”!  
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meer dan 80 festivalgasten uit het binnen- en 
buitenland 
     
35 schrijvers uit België : Adnan Adil - Ubah Cristina Ali Farah - Hasna Ankal - Avery 
Bertrand Iradukunda - Rua Breathnach - Véronique Clette-Gakuba - Geneviève Damas - 
Saskia De Coster - Caroline De Mulder - Heleen Debruyne - Adeline Dieudonné - Souad El 
Mesbahi - Andy Fierens - Dalilla Hermans - Stefan Hertmans - Zuher Karim - Lisette Lombé - 
Aleksandra Lun - Monem Mahjoub - Jeroen Olyslaegers - Hosheng Ossi - Grażyna Plebanek 
- Barrack Rima - Ammen S. Ogedengbe - Gaea Schoeters - Leslie-Sefora Sesa - Aiko 
Solovkine - Lize Spit - Tracy Tansia - Kristof Van Baarle - Charlotte Van den Broeck - Nikkie 
Van Lierop - Katrien Vandenberghe - David Vandermeulen - Catherine Vuylsteke 
 
______________________ 

20 Franstalige schrijvers: Hubert Antoine – Daniel Casanave – Véronique Clette-Gakuba – 
Geneviève Damas – Marie Darrieussecq – Caroline De Mulder – Adeline Dieudonné – 
Souad El Mesbahi –Joseph Incardona – Max Lobe – Lisette Lombé – Nastassja Martin - Carl 
Norac – Fatima Ouassak - Elisa Shua Dusapin - Aiko Solovkine – Lucie Taïeb - Jean-
Philippe Toussaint – Kristof Van Baarle - David Vandermeulen 
 

22 Nederlandstalige schrijvers :  Hasna Ankal - Simone Atangana Bekono - Avery 
Bertrand Iradukunda - Saskia De Coster - Heleen Debruyne - Andy Fierens - Dalilla Hermans 
-  Stefan Hertmans - Lisette Ma Neza - Malique Mohamud - Jeroen Olyslaegers - Ilja 
Leonard Pfeijffer - Marieke Lucas Rijneveld - Ammen S. Ogedengbe - Gaea Schoeters - 
Leslie Sefora Sesa - Lize Spit - Tracy Tansia - Charlotte Van den Broeck - Nikkie Van Lierop 
- Katrien Vandenberghe - Catherine Vuylsteke 
 
 
7 Engelsstalige schrijvers:  Deborah Levy - Jennifer Nansubuga Makumbi – Imbolo Mbue - 
Maggie O'Farrell - Max Porter - Douglas Stuart - Chika Unigwe 
 
 
20 anderstalige schrijvers :  Adnan Adil - Ubah Cristina Ali Farah - Rua Breathnach – 
Tania Haberland - Eduardo Halfon – Matias Faldbakken – Roy Jacobsen – Mia Kankimäki – 
Zuher Karim – Aleksandra Lun  - Monem Mahjoub – Lamia Makaddam – Jakub Małecki – 
Hosheng Ossi - Grażyna Plebanek - Barrack Rima – Judith Schalansky – Samanta 
Schweblin – Marek Šindelka – Yoko Ogawa 
 
______________________ 
 
9 literaire vertalers :  Najoua Bentayeb - Elizabeth Bryer - Linda Coverdale - Katelijne De 
Vuyst - Catherine Gibert - Charles Recoursé - Lori Saint-Martin - Saskia van der Lingen - 
Theo Veenhof 
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passa porta festival, praktisch 
 
 
verkoop 
Bestel je festivaltickets via passaporta.be. 
Ze geven je, via een link die je per mail zal ontvangen, tot en met 5 april toegang tot het 
online festivalplatform. Live kijken, uitgesteld kijken, of opnieuw bekijken... het kan allemaal !  
 
 
tarieven 
Zoals steeds is een aantal festivalprogramma’s gratis toegankelijk. Wil je deelnemen aan de 
andere programma’s, dan kan je kiezen uit twee formules: een afzonderlijk ticket voor een 
specifiek onderdeel naar keuze, of een ‘Festival Pass’ waarmee je alle programma’s kunt 
zien.  
Voor beide formules bepaal je zelf het tarief. Je keuze kan variëren van een instap- tot een 
steuntarief. 
 
  digital festival pass   15 € / 20 € / 30 
  digital ticket    € 5 / € 8 / € 10  
 
 
en wat als ? 
Mocht het opnieuw toegestaan zijn, dan is het Passa Porta Festival klaar om publiek te 
verwelkomen in de Brusselse zalen. Er zullen dan ‘Live Tickets’ beschikbaar zijn via 
passaporta.be. 
Het Passa Porta Festival zorgt dan voor een veilige ontvangst: mondmaskerplicht, 
signalisatie, contactopvolging, afstandsmaatregelen, publieksindeling per bubbel, en een 
gecontroleerde toegang tot de beschikbare zitplaatsen. 
 
  live ticket    € 7 / € 10 / € 13   
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passa porta festival, partners  
 
Het Passa Porta Festival is een initiatief van Internationaal Literatuurhuis Passa Porta. Om 
deze literaire biënnale te realiseren, knoopt Passa Porta samenwerkingen aan met talrijke 
partners die elk vanuit hun eigenheid mee hun schouders onder het festival zetten.   
 
 
 
overheden en subsidiënten 
 

 

 
 
 
 
mediapartners 
 

 
 
 
 
culturele partners en festivallocaties  
 

 
 
 
 
overige partners 
 
ambassade de france, alliance française, auf, belfond, bitstream, brusseleer, czech 
centre brussels, darna, das mag, deburen, editions albin michel, finnish cultural 
institute for the benelux, foire du livre, de bruxelles, goethe institut, instituto cervantes 
bruselas, klarafestival, l&m books, lagrange points, la trompette de clio, le 140, le 
nordouest de bruxelles ville des mots 2021, librairie flagey, librebook, livre suisse, 
meridiaan uitgevers, muntpunt, muziektheater lod, mythras books, norwegian 
literature abroad, passa porta bookshop, pelckmans uitgevers, pen vlaanderen, 
picture festival, polish institute, pro helvetia, rile, rosa, uitgeverij atlas contact, 
uitgeverij cossee, uitgeverij de bezige bij, uitgeverij nieuw amsterdam, uitgeverij 
oevers, uitgeverij orlando, uitgeverij pluim, uitgeverij querido, uitgeverij 
wereldbibliotheek, verb(l)ind  
 


