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BESCHRIJVING VAN HET BOEK ODE AAN DE BRIEF
Weinig spreekt zo tot de verbeelding als het lezen van een brief. Toch lijkt
de kunst van het brieven schrijven te verdwijnen. In Ode aan de brief neemt
Simon Garfield onze bijzondere band met correspondentie onder de loep:
van Romeinse houtsnippers die werden ontdekt bij de Muur van Hadrianus
tot de vloek en zegening van e-mail.In dit geestige en scherpzinnige boek
reist Garfield door de wereld van de brief. Hoe meer buitengewone schrijvers
(onder wie Petrarca, Jane Austen, Emily Dickinson, Ted Hughes en Sylvia
Plath) hij onderweg ontdekt, hoe meer hij vreest voor wat er verloren zal
gaan als we deze unieke verworvenheid verleren.Met een voorwoord van
A.F.Th. van der Heijden.Simon Garfield (1960) is een geprezen auteur van
non-fictieboeken. Precies mijn type en Op de kaart werden lovend
ontvangen en meerdere malen herdrukt. Garfield is journalist voor The
Independent en The Observer."Simon Garfield maakt zich in dit
fascinerende boek sterk voor het bestaansrecht van brieven; het zijn
belichamingen van onze intiemste gevoelens, die digitale communicatie
simpelweg niet kan overbrengen.'The Guardian"Garfields kennis is
onuitputtelijk en zijn enthousiasme grenzeloos.' The Observer
ODE AAN DE BRIEF | PODIUM - UITGEVERIJPODIUM.NL
Na de bestsellers Precies mijn type en Op de kaart neemt Simon Garfield
(1960) in zijn nieuwe boek onze bijzondere band met correspondentie onder
de loep. Geschiedenis van een verdwijnend fenomeen [Recensie] In het
boek Ode aan de brief. Kroniek van een verdwijnend fenomeen neemt
Garfield de lezer mee op. In Ode aan de brief neemt Simon Garfield onze
bijzondere band met correspondentie onder de loep: van Romeinse
houtsnippers bij de Muur van Hadrianus tot... Deze week verscheen Simon
Garfield, Ode aan de brief. Kroniek van een verdwijnend fenomeen (To the
Letter, vertaald door Bert Meelker). Fragment! De Postfabriek vertelt over
'Ode aan de brief', een boek van Simon Garfield. Ode aan de brief
(paperback). Weinig spreekt zo tot de verbeelding als het lezen van een
brief. Toch lijkt de kunst van het brieven schrijven te verdwijnen. In Ode.
Graag breek ik een lans voor de brievenbus: die moet blijven (Straks gaat de
brievenbus de praatpaal achterna, 11/7). Digitalisering, e-mail en. Ode aan
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de brief | ISBN 9789492060006 direct en eenvoudig te bestellen bij
Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. In de
bejubelde bestseller Ode aan de brief van Simon Garfield gaat het ook over
het (ver)kopen en verzamelen van brieven. Na lezing van de hoofdstukken
'Brieven te. Ode aan Ben Bongaards: laatste brief van hem met Wil
Baaijens. De Andere Krant en 100-ste gastcolumn . Recensent: Vera
Weterings. Ode aan de brief. Kroniek van een verdwijnend fenomeen,
Simon Garfield (vertaald door Bert Meelker, oorspronkelijke titel To the letter.
Schrijft u nog weleens een echte brief, handgeschreven of getypt? Zijn er
nog politici, schrijvers of kunstenaars die zich anders met elkaar verstaan
dan via e-mail. Journalist Nynke de Jong schreef een brief aan haar dochter.
Het werd een persoonlijke ode aan de fanfare en een ongevraagd advies.
Lieve Janne, • Simon Garfield Ode aan de brief kroniek van een verdwijnend
fenomeen. Uitgeverij Podium, oktober 2014 paperback met flappen, ilustr.,
464 pagina's Dit artikel over een aangrijpende brief kon je lezen in de
Tubantia van woensdag 27 april 2016. Het artikel raakt me enorm en laat me
opnieuw beseffen wat Simon.
ODE AAN DE BRIEF | DE LEESCLUB VAN ALLES
Lucas Buikema kondigt 31 juli aan te vertrekken bij NEG. De kaderleden van
de bedrijfsledengroep sturen een open brief aan deze gewaardeerde
medewerker en Stijn Vranken en Diane Broeckhoven schrijven elkaar
brieven, live op het podium (20u15, 21 & 22u). Charlotte van den Broeck
onthult de geheimen van haar. De enige criteria voor uw ode is dat u moet
herdenken of het aanbieden van eerbetoon aan het onderwerp of de idee.
Oden zijn positief,. Met een brief,. Zoals in een oorlog een filmpje op
Youtube de handgeschreven brief zijn reden van bestaan heeft verdrongen,
heeft ook de liefdesbrief door al die virtuele. online te bestellen bij
verschillende online winkels bekijk de specificaties Weinig spreekt zo tot de
verbeelding als het lezen van een oude brief. Toch lijkt de kunst van het
brieven schrijven te verdwijnen. In Ode aan de brief neemt Simon. Ode aan
de vrouw - feb 14, 2015; Brief van een. Ik wil jou naar de dimensie van
engelen brengen en hemelse danspasjes aan jou leren. Samen in de verte
voorbij de. 1/53 Ode aan de brief / Simon Garfield. Een goed begin van
2015, dit boek over brieven, schrijven, mailen, postbezorgen, postzegels en
brievenbussen. Met. De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak
kortweg 1 Korintiërs genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe
Testament. Het is een brief van Paulus aan. What makes this book so
great? - Een geestig, erudiet en scherpzinnig boek over de geschiedenis van
het brieven schrijven. Met bij wijze van voorwoord een open brief. 444
blunders die de geschiedenis (bijna) hebben veranderd boek .pdf Herman
Boel Dit is een ode aan alle vrouwen. Aan alle moeders, zussen, dochters
en vriendinnen. Dit is een lofzang voor de strepen op onze buiken, de
bobbels op onze dijen. Ode aan de brief | ISBN 9789460581649 direct en
eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod
(tweedehands) boeken. Recentelijk was er (weer) een publicatie op linked-in

Ode aan de brief.pdf /// Simon Garfield /// 9789492060006

over het vertrek van goede medewerkers uit organisaties, waarom ze dat
deden, en op welke wijze de.
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