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"Het is te gezellig in de letteren, dat kan nooit goed zijn.”
Gerrit Komrij

Om te beginnen
Nu alle colleges weer volop bezig zijn, is een dag waarop we kunnen ontspannen en ‘cultuur op kunnen snuiven’ van harte
welkom. Om die reden zijn wij afgelopen zaterdag afgereisd naar Amsterdam om de redactie van Trouw te verkennen. En of
dit een nieuwe cultuur was! De rondleiding, gegeven door de adjunct-hoofdredacteur van Trouw, maakte ons duidelijk dat
de journalistieke wereld een wereld op zich is. Het was leuk om te zien dat er wederzijdse interesse was: de studenten
hadden veel vragen aan de medewerkers van Trouw en andersom was er veel interesse voor onze mening en onze ideeën.
Wie weet rolt er voor menig student nog wel een stage uit! Kortom, het Trouw Lezersfestival was een succes en we
bedanken alle NNP’ers die mee waren voor de leuke dag!

Smoelenboek BBQ wordt smoelenboekborrel
Zoals jullie al eerder via de mail hebben vernomen is de smoelenboek BBQ wegens aanhoudende wind, regen en andere
herfsttaferelen veranderd in een smoelenboekborrel. Vanmiddag vanaf 16.00 uur zullen we in De Kroeg onder het genot van
een drankje het smoelenboek bewonderen (het adres is Kort Rapenburg 4). Daarna gaan we met zijn allen ergens eten.
Hopelijk tot zo!

NNP enquête
Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen was, willen wij graag een enquête houden om onze activiteiten zoveel mogelijk aan
jullie wensen te laten voldoen. De enquête zal, in tegenstelling tot het vorige bericht, niet via Facebook verspreid worden,
maar een aantal bestuursleden van het NNP zal volgende week in de colleges langskomen om de enquête uit te delen. Geef
dus vooral jullie mening en ideeën zijn altijd welkom!

Filmavond
De zomer is voorbij, de herfst doet weer zijn intrede. Wat is er nou lekkerder dan op een druilerige herfstavond met z’n allen
onder een dekentje te kruipen en te genieten van een goede film? Wij zorgen ervoor dat jullie zo’n avond kunnen beleven!
Op donderdag 10 oktober om 19.00 uur bekijken wij de film “Shakespeare in love”, in het kader van Oudere Letterkunde. Er
zullen drie enthousiaste sprekers aanwezig zijn deze avond die de film inleiden: Prof.dr. W. van Anrooij, Dr. O. van Marion
en Dr. G. Warnar. We zullen de avond afsluiten met een borrel. Houd deze avond dus vrij in je agenda!

Belangrijk bericht van de Lustrumcommissie!

Lieve leden van het NNP,
Velen van jullie zullen ons, de lustrumcommissie, al eens zijn tegengekomen terwijl we bezig waren met het regelen van de
activiteiten voor het Lustrumjaar van het NNP. Maar wat voor mooie dingen staan er eigenlijk op het programma? Dat willen
we jullie 29 oktober a.s. graag laten zien! Daarom nodigen we jullie dan uit voor een bekendmakingspresentatie gevolgd
door een borrel.
Tijdens deze presentatie maken we onder andere bekend wat het Lustrumthema wordt, waar we in februari ons
Lustrumgala houden en niet in de laatste plaats, wat de locatie wordt van de Lustrumreis!
Kom dus allemaal 29 oktober om 19 uur langs om te horen wat er allemaal staat de gebeuren dit Lustrumjaar. Na de
presentatie nodigen we jullie graag uit om onder het genot van een drankje nog even te praten over de activiteiten.
De locatie van de presentatie volgt nog, dus houd de volgende nieuwsbrief en de facebookpagina in de gaten.
Graag zien we jullie allemaal 29 oktober om 19 uur in het Lipsius!
Namens de LuCo 2013-2014,
Sebastiaan van Loosbroek - voorzitter
Ellen Dekker - secretaris
Ruben van Vliet - penningmeester
Carlijn Keulen – assessor activiteiten

Open dag van het Meertens Instituut
Op vrijdag 4 oktober vindt de open dag van het Meertens Instituut plaats. Voor ons als studenten Nederlandse Taal en
Cultuur is het een interessant evenement. Er staan diverse lezingen, demonstraties, rondleidingen en tentoonstellingen op
het programma. Kijk voor meer informatie op: www.meertens.knaw.nl.

Geen Daden Maar Woorden Festival
Op zaterdag 5 oktober staat het Geen Daden Maar Woorden Festival weer in de Rotterdamse Schouwburg! GDMW is een
multimediaal avondvullend evenement waarin de letteren centraal staan. Het is één van de toonaangevende festivals in
Nederland voor de hedendaagse literatuur, met natuurlijk ook veel muziek, film dans en theater! Met een vol programma en
namen als: Wilfried de Jong, Herman Brusselmans, Tjitske Jansen en Elfie Tromp, belooft het een waar festijn te worden! Het
geheel wordt afgesloten door een optreden van Spinvis, hierna volgt nog een afterparty met Palmbomen. Voor het bestellen
van kaarten en voor meer informatie kun je kijken op: http://www.gdmw.nl.

Commissies 2013-2014
Hoogwatercommissie
Was jij op je middelbare school actief voor de schoolkrant? Heb je de ambitie om de journalistiek in te gaan? Of heb je hele
andere kwaliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van vormgeving? Dan voel je je vast thuis in onze Hoogwatercommissie! Deze
commissie vormt de redactie van het NNP-tijdschrift Hoogwater, dat twee keer per studiejaar verschijnt. Mail om je op te
geven of voor meer informatie naar Christa: nnp.assessor@gmail.com.
Almanakcommissie
Voor de schrijvers en vormgevers die liever aan één groter project werken, is de Almanakcommissie de plaats om te zijn. De
Almanak is het jaarboek van de vereniging, waarin foto's en verslagen van de activiteiten komen, maar ook leuke columns of
de uitslag van een grappige enquête. We zoeken commissieleden die het leuk vinden om zo'n jaarboek samen te stellen en
vorm te geven. De commissie schrijft niet de hele almanak vol, maar zoekt ook schrijvers binnen en buiten de verenging. Mail
om je op te geven of voor meer informatie naar Christa: nnp.assessor@gmail.com.

Feestcommissie
Feestbeesten, opgelet! Wij zijn op zoek naar gezellige enthousiastelingen met organisatietalent die dit studiejaar twee keer
een feestje willen organiseren. De commissie bedenkt een thema, regelt de locatie, en al die dingen meer die bij een feestje
komen kijken. Is dit iets voor jou? Mail dan om je op te geven of voor meer informatie naar Christa:
nnp.assessor@gmail.com.

NNPROGRAMMA
24 september: Smoelenboekborrel
10 oktober: Filmavond

Tot slot
- Heb je een boodschap of een dringende mededeling die je met je studiegenoten wilt delen? Mail deze dan in ongeveer 100
woorden voor 16 september naar nnpbestuur@gmail.com en dan zorgen wij dat deze in de nieuwsbrief komt.
- Het nieuwe bestuur Ontdekkers van de hemel is bezig met het up-to-date maken van onze mooie website, maar je kunt
zeker ook nu een kijkje nemen op www.nnpagina.nl.
- Like het NNP op Facebook en blijf op de hoogte van de leukste activiteiten!
- Je kunt nu ook met ons bevriend worden op Facebook!
- Volg ons op NNPtwitter: www.twitter.com/NNPLeiden
- Alle bestuursleden hebben een eigen e-mailadres. Dus naast de secretaris zijn ook de voorzitter (nnpraeses@gmail.com), de
PR (nnpromotie@gmail.com), de assessor (nnp.assessor@gmail.com) en de penningmeester

(nnpenningmeester@gmail.com) makkelijk via de mail te bereiken!

Namens het bestuur Ontdekkers van de Hemel,
Fleur Vermeij
Secretaris

