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Een avond met Arnon Grunberg en Qader Shafiq
Auteur Arnon Grunberg was tweemaal ‘embedded’ bij de Nederlandse troepen om te schrijven over Afghanistan. 
Afgelopen winter was hij voor het eerst sinds 2011 terug om het land en de mensen op een andere manier te leren 
kennen. Samen met de Nederlandse dichter van Afghaanse afkomst Qader Shafiq, die hem rondleidde, trok hij 
van Kabul naar Jalalabad en van Mazar-i-Sharif naar de Panjshir-vallei. Zij doen in Nijmegen verslag van hun reis. 

We beginnen de avond met de première van de door Qader Shafiq gemaakte film over de reis. Vervolgens gaan 
Arnon Grunberg en Qader Shafiq in gesprek, daarbij ondersteund en aangemoedigd door Paul Oosterhoff. 
Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de reizigers.   

Datum/Tijd:  dinsdag 3 juni  van 20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Plaats:   Boskapel, Graafseweg 276 Nijmegen 
Kosten:  € 7,- inclusief koffie (of naar draagkracht) 
Voor wie:  iedereen is welkom 

De avond vindt plaats in het kader van het ‘Podiumgesprek’, een gezamenlijk initiatief van de Boskapel, 
de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (RLRN), Vincent de Paul Center en het 
Huis van Compassie van de diaconie Nijmegen. Deze keer in samenwerking met COS Gelderland. 
 
Nadere informatie: (024) 322 84 80, www.huisvancompassienijmegen.nl, www.arnongrunberg.com 
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Paul Center 
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