
ILJA LEONARD PFEIJFFER

zaterdag 20 november 2021 om 20.00 uur

Grand Hotel Europa 
is de grote roman van Ilja Leonard Pfeijffer over het oude continent, waar zoveel verleden is dat er 
voor toekomst geen plek meer is. Een theatraal en lyrisch boek.  
 
Eerdere werken van Pfeijffer: Het Grote Baggerboek (2004). De roman waarmee Pfeijffer doorbrak 
bij het grote publiek. La Superba Een monument voor een stad zoals er maar één is: Genua. 
Winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2014 Brieven uit Genua. De natuurlijke tegenhanger van 
La Superba. Irritant scherpzinnig, pijnlijk grappig en hartverscheurend eerlijk.

Gezien de te verwachten belangstelling voor deze avond vragen wij u zich uiterlijk op 20 oktober 2021 in te schrijven 
via info@annemikibok.nl 
 
Er wordt een beperkt aantal bezoekers toegelaten, waarvan verwacht wordt dat men volledig gevaccineerd is tegen 
COVID-19, dan wel een recente (72 uur) negatieve Corona-testuitslag kan laten zien. 
 
De kosten voor de literaire avond bedragen € 25,00 per persoon.

Literaire avond in het atelier van Annemiki Bok



Activiteiten Annemiki Bok - Landgoed Wellerwaard

Open atelierdagen 
Van donderdag 23 september t/m zondag 3 oktober 2021 van 12.00 tot 17.00 uur
houdt Annemiki Bok haar open atelierdagen op Landgoed Wellerwaard;
kleinschalig en weg van de massa. We houden ons tijdens deze dagen strikt 
aan de dan mogelijk geldende RIVM-normen. En indien er onverhoopt even 
meer bezoekers zijn dan de bedoeling is, dan bent u van harte welkom om 
de ruime Monet tuin te bewonderen. 
 

Masterclass
De masterclasses worden gehouden op zaterdag 9 en zaterdag 16 oktober 
2021 van 9.00 tot 16.30 uur. 
Meer informatie en directe inschrijving via info@annemikibok.nl 

Literaire avond met Ilja Pfeijffer
De auteur van de bestseller ‘Grand Hotel Europa’ (z.o.z.).
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