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Uitnodiging presentatie nieuw boek Aafke Steenhuis

Winter in Waterland – Een schaatshooglied
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Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn op de presentatie
van het nieuwe, rijk geïllustreerde boek van schrijfster en schilder Aafke
Steenhuis op zaterdag 24 november bij Philip Elchers om 16.00 uur.
Jan Joost Teunissen zal een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte
compositie spelen: Een Schaatshooglied.
Aafke Steenhuis leest fragmenten voor uit haar nieuwe boek.
Tevens is er een kleine expositie ingericht met de originele
tekeningen die voor het boek gebruikt zijn.

Winter in Waterland heeft met recht Een schaatshooglied als ondertitel.
Want misschien is het wel bovenal een ode aan het schaatsen en de
liefde, waarin Aafke Steenhuis in een mozaïekachtig, lang gedicht een
schaatstocht met haar geliefde beschrijft in het waterrijke natuurgebied
ten noorden van Amsterdam, Waterland. Als geen ander weet zij haar
eigen persoonlijke geschiedenis te vermengen met de geschiedenis van
het Waterland van nu en het Groningen van haar jeugd. Zij schaatst
samen met haar geliefde langs Waterlandse dorpen zoals Ransdorp,
Holysloot, Monnickendam, Marken, Volendam en Broek in Waterland.
Terwijl zij over slingerende watertjes, meren en de Gouwzee langs
winterse dorpen en landschappen glijdt, herinnert de schrijfster zich de schaatstochten uit haar jeugd: op de
ijsbaan van het Groningse Briltil, de Oldambtrit in Oost-Groningen, de kunstijsbaan in Heerenveen. Zij denkt met
weemoed terug aan oude schaatsvrienden en de tijd toen zij haar geliefde op het ijs leerde kennen. Maar het
tijdloze schaatsen laat haar ook mijmeren over de haastige, gestresste tijd waarin zij nu leeft.

geheel in kleur, 44 pagina’s binnenwerk
• Prijs € 19,50 exclusief € 2,75 verzendkosten
Tevens is er een luxe editie, waarin een losse, originele (ieder boek
bevat dus een uniek exemplaar) schaatstekening van ± 22 x 22
cm achterin het boek is gevoegd. Van deze editie worden 15 stuks
uitgebracht, die genummerd en gesigneerd zijn door de auteur/schilder.
Op de website van Philip Elchers zijn alle tekeningen afgebeeld en kunt
u zelf een exemplaar uitkiezen.
• Prijs € 125,00 exclusief € 2,75 verzendkosten
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Er verschijnt een standaard editie van het boek: hardcover, 23 x 23 cm,
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