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DIA-Evenementen
Podcast: Brechts bezaubernder Buchsalon
14 september 2020 (Dag van de Duitse taal) - Duitsland Instituut Amsterdam
Podcast met fragmenten van de Dag van de Duitse taal 2020. Samen met de grote
Duitse schrijver Bertolt Brecht – en met jou – gaan we op zoek naar de waarde van
(Duitstalige) literatuur. Tijdens deze zoektocht spreken we met vertaler Elbert
Besaris over de kunst van het literair vertalen, hebben we het met dichteres Iduna
Paalman over de kracht van (Duitstalige) poëzie en onderzoeken wij met
literatuurcriticus Jens Bisky welke functie de literatuur voor de samenleving en
het individu kan hebben. Word je door het lezen van literatuur een beter mens?
En welk boek moet je volgens Jens Bisky deze herfst/winter lezen? De
Nederlandse, in Berlijn wonende singer-songwriter Renee van Bavel vertelt ons
waarom de Duitse taal voor haar de sleutel was naar zoveel nieuwe werelden en
zingt voor ons haar prachtig nummer 'Helden' van haar nieuwe album 'Von dieser
Welt.'

Podcast: De Staat van Duitsland. 30 jaar na de Muur
27 oktober 2019 - De Rode Hoed Amsterdam
Op 9 november 2019 werd in Duitsland herdacht dat 30 jaar geleden de Berlijnse
Muur viel. Tijdens de bijeenkomst Staat van Duitsland - 30 jaar na de Muur ging
het Duitsland Instituut Amsterdam in gesprek met historici, schrijvers en
Zeitzeugen, over onderwerpen zoals Innere Einheit, rechtspopulisme en de
betekenis van ‘breukjaar 1989’. Daarvoor waren historici Kerstin Brückweh, Bernd
Florath en Christina Morina en schrijver Lukas Rietzschel uit Duitsland aangereisd.
Ook schrijver Geert Mak was aanwezig, en liet in gesprek met directeur Ton
Nijhuis van het Duitsland Instituut Amsterdam zijn licht schijnen over de gevolgen
van de vreedzame revolutie voor Europa, en hoe anders de wereld er voor stond
toen Mak in 1999 door Europa reisde.
In deze podcast hoort u een aantal van de gasten van de Staat van Duitsland. We
spraken hen in de wandelgangen van de bijeenkomst. En vroegen hen ook: Waar
was jij toen de Muur viel?

Gesprek: Zur rechten Zeit. Wider die Rückkehr des Nationalismus
20 februari 2019 - Goethe-Institut Amsterdam

Duitsland Instituut

In heel Europa keert het nationalisme terug - ook in Duitsland. Hoe kon het zo ver
komen? Het boek Zur rechten Zeit. Wider die Rückkehr des Nationalismus
analyseert de ontwikkelingen in Duitsland vanuit historisch perspectief en legt uit
wat de uitdagingen zijn. Op 20 februari 2019 gingen twee van de auteurs, Norbert
Frei (Jena) en Christina Morina (DIA), in gesprek met Thomas Kirchner
(Süddeutsche Zeitung). © Boekcover: Ullstein Buchverlage. Meer over de
bijeenkomst
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